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 ىداءإلا
في الطفولة، وعونًا وسندًا في  إليكما يا مف كنتـ دفئًا وحناناً  

الشباب ، وشعمة عطاء ال تنضب أبدًا لتزرع في الفؤاد أف العمـ 
قريف الديف، وأف العمؿ المتقف ثماره طيبة بإذف اهلل، إليكما ىذا 
خوتي األحباء  الجيد الذي لوال دعاءكما ما كاف... والدي الغالييف وا 

 محمد ،أحمد ، أسامة.

ة القمب، إلى مف وقؼ بجانبي في إلى رفيؽ الدرب، وزىر  
سقمي قبؿ عافيتي، ورأى في عممي سببًا في تقدمي ونجاحي فكاف 

 الساىر عمى راحتي دومًا، إلى زوجي العزيز...

 إلى أىؿ زوجي الذي كانوا سندًا لي في كؿ عمؿ. 

إلى كؿ مف كاف شمسًا مشرقة أنارت سماء كؿ طالب عمـ  
ظبلـ الجيؿ إلى نور الحقيقة  بالمعرفة وأخرج النفس البشرية مف

فازدادت ثقة بالقدرة عمى العطاء، فكاف ىذا الجيد بوح الشكر 
ليـ... إلى أساتذتي األفاضؿ في جامعة الخميؿ وجامعة بيت 

 لحـ...

إلى إخوة الصفاء والنقاء وصديقاتي في المدرسة وطالباتي  
 العزيزات... لكـ جميعًا ىذا الجيد المتواضع...
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 وتقدير شكر

إلى أستاذي الجميؿ الدكتور حساـ التميمي الذي منحني مف 
عممو ووقتو الكثير، وقد أولى رسالتي المتواضعة ىذه توجيياتو 
رشاداتو فكاف عمى خمؽ العمماء األجبلء في متابعتيا بدءًا باختيار  وا 
الموضوع إلى أف أضحت عمى ما ىي عميو اآلف، فجزاه اهلل الخير 

ودعـ لي، كما ال أنسى صبره الطويؿ  كمو عمى ما بذلو مف جيدٍ 
عمّي وبثو األمؿ في نفسي بعدما قاربت عمى اليأس، فكممات الشكر 

 تقؼ عاجزة أماـ جيوده.

لى األستاذة أعضاء ىيئة المناقشة األفاضؿ لتكرميـ بقبوؿ ىذه  وا 
الرسالة وتكبدىـ عناء تقييميا، سائمة العمي القدير أف يمف عمي 

 توجيياتيـ.باإلفادة مف عمميـ و 

لى جميع أساتذتي الذيف أبدعوا في نفسي قصيدة حروفيا حب  وا 
 المغة العربية وكمماتيا عشؽ فنونيا  بكؿ ما فييا...

 فمجميعكـ مني جزيؿ الشكر والتقدير والعرفاف ...
 طالبتكـ

 سعاد حجاجرة
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 الممخص

تتناوؿ ىذه الدراسة خمريات أبي نواس ومسمـ بف الوليد وفؽ المنيج األسموبي، وىو  
ستثمارًا نقديًا منيٌج يتمحور حوؿ معطيات عمـ المغة العاـ، ويستثمر فروع المغة المختمفة ا

 وجماليًا، كما تتناوؿ الدراسة الجوانب الفنية في الخمريات.

وىو بيذا تجمع بيف الدراسة األسموبية والفنّية مطممة إياىا بدراسة األنساؽ المتميزة بسعة  
 نطاقيا الشامؿ لمنص كمو بعبلقاتو وتشكيبلتو.

ية، والمفظية، والتركيبّية، وبدت أما الدراسة األسموبية فقد تجمت فييا المستويات: الصوت 
 فييا خصائص أسموبية أخرى وكانت حصيمتيا غايات داللية وسمات جمالية.

وقد شكمت الصورة الشعرية، وااللتفاتات، والبنيات المغوية دورًا في منح النصوص  
 الخمرية حركة وحيوية .

ي بيف أثر التكرار وقد استقاـ البحث في أربعة فصوؿ وخاتمة ،حيث كاف الفصؿ األوؿ ف 
 عمى النص الخمري وعبلقة ذلؾ باالنفعاالت النفسية لكؿ مف الشاعريف.

وفي الفصؿ الثاني تـ دراسة التناص، الذي ىو تقنية شعرية تقير بيا الذات الشاعرة  
عالميا الحاضر مف خبلؿ التواصؿ مع الماضي وضماف التواصؿ مع المتمقي وذلؾ بثقافة أدبية 

 مري وتعمي مف شأنو عند كؿ ـ الشاعريف.تدعـ النص الخ

وتناوؿ الفصؿ الثالث الصورة الشعرية حيث ىي تعبيٌر عف الخمر وتجسيد ليا بالفعؿ ،  
فقد عبرت الصورة الشعرية عف نظرة كؿ مف الشاعريف لخمرتيما، ذلؾ أنيما وجدا فييا مجااًل 

مف خبلؿ ما عّده الشاعراف لصنع عالـ بديؿ ينتفي فيو المحـر ويتحقؽ التواصؿ مع اآلخر 
 خبلصًا وتطييرًا لمنفس البشرية ِمف ىموميا، وقد بدا ذلؾ واضحًا عند أبي نواس.

ويأتي الفصؿ الرابع ليقؼ عمى ظاىرة االنزياح، ولعؿ االنزياح كاف وسيمة الشاعريف  
 مـ في لمتعبير عف الفكرة، فأبو نواس يسعى إلى الخروج عف المألوؼ، ويبدو أف تفوقو عمى مس

ىذا الموضوع يعود إلى محافظة الثاني عمى تقاليد القصيدة العربية، فكاف عدوؿ أبي نواس 
    مظيرًا ـ مظاىر خروج المغة عف نفسيا ليحقؽ بذلؾ ىدفو في التعبير عف مذىبو في الحياة .

 

 



 ذ
 

 المقدمة

بي األكـر الحمد اهلل الذي عمـ بالقمـ، َعّمـ اإلنساف ما لـ يعمـ، والصبلة والسبلـ عمى الن
 -محمد بف عبد اهلل ،وعمى آلو وصحبو أجمعيف، وبعد:

تتناوؿ ىذه الدراسة خمريات أبي نواس ومسمـ بف الوليد دراسة أسموبية ،ولعؿ الفضؿ في 
اختيار ىذا الموضوع يعود إلى األستاذ الدكتور حساـ التميمي، الذي قّدـ لمطمبة أثناء محاضراتو 

براز جمالياتو مف خبلؿ التحميؿ األدبي  لعناصره كاممة طرقًا عدة لتذوؽ النص األدبي  وا 
والوصوؿ بيـ إلى مرحمة الحكـ عمى العمؿ األدبي وبياف إيجابياتو وسمبياتو ولو كانت تمؾ 
المحاوالت بسيطة؛ وألف العصر العباسي زخر بعدد مف الشعراء الذيف تنوعت أفكارىـ وتباينت 

إلى جانب ذلؾ عدد مف األغراض الشعرية التي أخذت  بيـ وتعددت أغراضيـ الشعرية وبرزمذاى
ـّ اختيار ىذيف الشاعريف لما ُعِرؼ عف كؿ منيما، فاألوؿ حظي بمكانة  تحاكي روح العصر، ت
عالية في ميداف الخمر وقد تفرد بمشاعره وأحاسيسو نحو خمرتو التي َوَجد فييا تعويضًا عف 

عددًا كبيرًا مف الخمريات التي حممت في طياتيا روح  المرأة الحبيبة والزوجة واألـ، فأبدع في ذلؾ
 ش. يشاعر العباسي وتأثره بواقعو المعال

ؼ عنو انشغالو بموضوع الغزؿ، فقد كاف صريع الغواني، ولكنو وعمى رِ والثاني فقد عُ 
الرغـ مف ذلؾ وقؼ عمى صورة مف الحياة التي عاشيا، ورسـ لوحات ُسْكِرَيًة لممشاىد التي رآىا، 

 وطرؽ تعتيقيا وتقديميا . مرية التي عرض فييا ألوصاؼ الخمردـ عددًا مف القصائد الخفق

مف ناحية أخرى فإف اختيار ىذيف الشاعريف لـ يكف مف فراغ، فقد كثرت الدراسات التي 
 ،تناولت شعر أبي نواس ومسمـ ولكنيا توقفت عند دراسة الموضوعات جميعيا بالتحميؿ والتفسير

مف األحياف الخمريات، فمـ تستطيع أف تقؼ عمى جوانب الجماؿ فييا،  وتجنبت في كثير
ويضاؼ إلى ذلؾ أف كبل مف الشاعريف قد تمّيز بسمة جعمتو سببًا في الدراسة ،فأبو نواس 
ف شاء ىزؿ، أما مسمـ فيمـز نفسو  يتصرؼ في كؿ طريؽ ويبدع في كؿ مذىب،إف شاء َجّد وا 

 يقوؿ لنقاد في الموازنة بيف الشاعريف يتخطاه ،وقد أطاؿ ا طريقًا ال يتعداه ويتحقؽ بمذىب ال
صاحب العمدة عنيما:"كاف مسمـ نظير أبي نواس وفوقو عند قوـ مف أىؿ زمانو في أشياء، إال 
ظيار توقر وتصنع، وكاف  أف أبا نواس قيره بالبديية واالرتجاؿ مع تقبض كاف في مسمـ وا 

 صاحب رؤية وفكرة ال يبتدئ وال يرتجؿ ".
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وقد كانت ىذه أسبابًا دفعت الباحثة لموقوؼ عمى الخمريات بدراسة أسموبية ترصد معالـ 
التطور الداللي واألسموبي فييا مف خبلؿ التركيز عمى أىـ الظواىر األسموبية التي ميزت أسموب 

 الشاعريف ومدى ارتباطيا بنفسية كؿ مف الشاعريف وظروفيما.

بعة فصوؿ وخاتمة، وقد بينت الباحثة في التمييد وقد جاءت ىذه الدراسة في تمييد وأر 
وتقصير عبلقتيا بالمغة وأىميتيا وقد كانت  ،ومعاييرىا ،تعريؼ األسموبية بوصفيا طريقة لمدراسة

الفصوؿ األربعة تطبيقا عمى األسموبية باعتمادىا منيجًا يتخذ مف المغة أساسًا لمدراسة الفنية 
تتبع الظواىر المغوية المميزة التي  كيؿ مادتو الفنية، لذا فإفّ يستخدميا المبدع في تش فالمغة أداة

 ألح عمييا الشاعريف تقود إلى نتائج في الدراسة.

 التكرار حيث توقفت الباحثة عمى تعريؼ صورفالفصؿ األوؿ جاء بعنواف )التكرار(، 
 ف.الشاعريْ  وداللة ذلؾ عند كؿ مف ،واالسـ، والفعؿ، بياف دور تكرار الحرؼو  في النص اوأثرى

 وأما الفصؿ الثاني فكاف خاصًا بالتناص حيث تـ التعريؼ بو، وبأىميتو وبياف أنواعو، 
 ،اتضح تأثر النص بالخمري بالنصوص الدينية عمى اختبلؼ أنواعيا، والنصوص األدبية

 ف األدبي.والنصوص التاريخية، وىذا يكشؼ عف أثر الثقافة في نتاج الشاعريْ 

و   ،تعريفيا حيثفصؿ الثالث إلى دراسة الصورة الشعرية مف وسعت الدراسة في ال
أنواعيا بدءا بالصورة المفردة وصواًل إلى الصورة الكمية، وبياف اثر و  ،أنماط بنائيامصادرىا، و 

بياف دور المغة في  عف فضبلً وأثر التكامؿ البنائي فييا  البناء الدرامي في تشكيؿ الصورة الشعرية
 ة.إبداع الصورة الخمري

وتناوؿ الفصؿ األخير مف الدراسة االنزياح مف حيث تعريفو، ومعاييره، وأشكالو المتمثمة 
 . واالنزياح التركيبيّ  االنزياح الدالليّ  ومنيا ،في الخمريات

لعّميا تفتح آفاقًا جديدة  ،صت الدراسة ما توصمت إليو الباحثة مف نتائجوفي الخاتمة لخّ 
الدراسة، وتتوسع في بعض الجوانب التي اتسمت باالقتضاب  لمبحث تستكمؿ ما لـ يتـ في ىذه

 أو االختصار.
وكانت خمريات أبي نواس  ،وأما مصادر الدراسة فقد تنوعت تبعًا لتنوع القضايا المدروسة

وديواف مسمـ بف الوليد المنيؿ الرئيس الذي استقت منو الباحثة مادة الدراسة، كما اقتضت طبيعة 
لكتب النقدية والدراسات األسموبية الحديثة، إضافة إلى ما ورد مف بحوث الدراسة اإلفادة مف ا

والدوريات الصادرة عف  ،وأقبلـ ،وأبرزىا مجمة فصوؿ ،مةودراسات في الدوريات المحكّ 
 .عميمية في فمسطيف و األردف وغيرىاالمؤسسات الت
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بية في وبعد فمقد حاولت الباحثة في ىذه الدراسة استجبلء بعض الظواىر األسمو 
اء شيء غير بذؿ الجيد ومحاولة البحث، وحسبيا أنيا بذلت ما عالخمريات وال يمكف أو ادّ 

استطاعت مف جيد، سائمة اهلل التوفيؽ في الدراسة لموصوؿ إلى النتيجة المبتغاة ،وليذا فجزيؿ 
ونصح، امتنانيا وشكرىا العظيـ إلى األستاذ الفاضؿ الدكتور حساـ التميمي لما وفره مف مشورة 

 يـ الرسالة ومراجعتيا.و المناقشة لما بذلوه مف جيد في تقوالتقدير إلى األساتذة أعضاء ىيئة 
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 دالتميي
لمنصوص، واعتمادىا الظواىر الشكمية  في تناوليامشكمة الدراسات النقدية الحديثة تواجو  

وتوضيح معناه  في معالجتيا، فالعممية النقدية لمنص األدبي ال تتوقؼ عند مرحمة شرح النص
بمستوى النص إلى درجة يفقد فييا  ينحدرتناوؿ النصوص بيذه الطريقة  العاـ، والواقع أفّ 

جمالياتو المميزة لو، ووسائمو التعبيرية الخاصة، ومف ىنا تبرز أىمية عمـ األسموب الحديث في 
ت األسموبية تجاوزه دور النقد السطحي في التعامؿ مع النصوص وتحميميا، وقد تميزت الدراسا

الحديثة بتناوليا الناضج والعميؽ لمنصوص، وقدرتيا عمى الكشؼ عف مواطف الجماؿ فييا، 
بحيث تتجاوز الجوانب  ،ي الدراسات النقديةة التي تغذّ ميمف عمـ المغة ودراساتو العم مستفيدة

سموبية الشكمية لمنص والنقد السطحي الذي يقوـ عمى الشرح والتفسير، وىكذا فإف الدراسة األ
واستكشاؼ ما فيو مف جوانب جمالية، وذلؾ بما تتيح ،الحديثة تفيد كثيرًا في فيـ النص األدبي 

لمدارس مف قدرة عمى التعامؿ مع االستخدامات المغوية وداللتيا في العمؿ األدبي، وبيذا التفاعؿ 
نص وخواصو مع الخواص األسموبية المميزة المكتشفة بطريقة عممية سميمة، تتضح مميزات ال

 . (1)الفنية 

نما لكثرة تداولو  ،وما زاؿ عمـ األسموب غامضًا ممتبسًا، ال بسبب نقص ما كتب عنو  وا 
بيف النقاد والدارسيف؛ فقد تعددت تعريفاتو، وتنوعت مقاصد الباحثيف مف إيراده، وىو بصورة 

بمفاىيـ  أحياناً تزج مجممة يعرض لمطريقة الفنية في التعبير عف الدالالت أو المعاني، لكنو يم
متعددة في الببلغة والنحو وسائر عموـ المغة واألدب، فكؿ باحٍث يحممو إلى مرجعيتو ويعرفو 

 بو. ىنعْ اعتمادًا عمى الحقؿ الذي ينتمي إليو أو يُ 

أف وال يبدو أف ىناؾ تعريفًا واحدًا يمكف أف يجمع ذلؾ التنوع والتعدد، وكذلؾ ال يبدو  
جدى مف ذلؾ محاولة استخبلص بعض األت مجدية أو كبيرة الفائدة، و ريفامبلحقة تمؾ التع

األسموب ىو وعمـ ، طريقة دراستو وتميزهالمبادئ الكبرى التي تتخذ سبيبًل لمكشؼ عف األسموب و 
(. والباحث في La Styliat iqe( وفي الفرنسية )Sty Listicنجميزية )الذي يطمؽ عميو في اإل

( تعني طريقة الكبلـ وىي مأخوذة مف الكممة Styleوكممة ) (،Sty slisticianاألسموب )

                                  

 100، 1994(، 8(،ع )2، مجمة النجاح لؤلبحاث ،مج)المنيج األسموبي في دراسة النص األدبيينظر: عودة،خميؿ،  (1)
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( بمعنى عود مف الصمب كاف يستخدـ في الكتابة، ثـ أخذت تطمؽ عمى طريقة Stylasالبلتينية )
 .(1)التعبير عند الكاتب

أو طريقة  ةوىكذا فيمكف القوؿ إف األسموب ىو الكيفية التي يستخدـ فييا المبدع أدا 
أو ىو  ،فكأنو طريقة في الكتابة ،بيف خيارات متعددة، وضمف تأليؼ خاص تعبيرية معينة مف

ويتميز في النتيجة مف القواعد التي تحدد ،تعبيرية مف أجؿ غايات أدبية  استخداـ الكاتب ألدوات
 .(2)معنى األشكاؿ وصوابيا

دراسة  أو منيج ،عمـ دراسة األسموب رتباط باألسموب، ويمكف أف ُتَعد  واألسموبية ذات ا 
فيي تطمؽ عمى جممة المبادئ والمعايير الكبرى التي يحتكـ إلييا في تمييز األسموب  ،األساليب

وتحميمو، واألسموبية ىي الكؿ واألسموب ىو الجزء، ومف جماع األساليب تتكوف األسموبية في 
 ىا الختامي.دتحدي

ابيما وتداخميما، فقد وعمى الرغـ مف استخداـ المصطمحيف في الدراسات األسموبية ؛القتر  
، التي طمحت إلى تحويؿ (3)تحددت دائرة األسموب ووظيفتو في الدراسات األسموبية الحديثة

األسموبية إلى عمـ خاص بدراسة األساليب، فإذا كاف األسموب ىو طريقة الكاتب في تشكيؿ 
مف ىذه التنوعات  ع المغة، فإف األسموبية تقصد بعضاً المادة المغوية، أو ىو شكؿ مف أشكاؿ تنوّ 

 .(4)وبخاصة في مستواىا الفردي

وعمى ىذا فإنو يمكف تعريؼ األسموبية عمى أنيا منيٌج نقدي حديث، يتناوؿ النصوص  
الية األدبية بالدراسة ،عمى أساس تحميؿ الظواىر المغوية واألسموبية بشكؿ يكشؼ الظواىر الجم

سموبية التي يتميز بيا عف غيره مف محددًا المميزات األ ا،لمنصوص، ويقّيـ أسموب مبدعي
ائمة في المبدعيف. لذا فإف أىـ سمات المنيج األسموبي ىو استكشاؼ العبلقات المغوية الق

                                  

 185، الببلغة واألسموبيةعبد المطمب،محمد،  (1)
 17،تر: منذر عياشي ،األسموبيةبيرجيرو، (2)
 61، 1981(، 1(، ع)5، مجمة فصوؿ،مج )األسموب واألسموبيةينظر:درويش ،أحمد،  (3)
 117، 1981(،2(،ع)1، عمـ األسموب ،مجمة فصوؿ ،مج)عمـ المغة والنقد األدبيالراجحي ، عبده،  (4)
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العبلقات القائمة  إلىت خاصة فيو، ثـ محاولة التعرؼ ، والظواىر المميزة التي تشكؿ سماالنص
أحاسيسو ومشاعره  التي تجعمو يّمح  ؽبينيا وبيف شخصية الكاتب ، الذي يشكؿ مادتو المغوية وف

عمى أساليب معينة، ويستخدـ صيغًا لغوية تشكؿ في مجمميا ظواىر أسموبية ليا داللتيا في 
 .(1)النص األدبي

ـ الببلغة عند العرب، وقد اىتمت مجذور في ع كاف لياقد فتنشأ األسموبية مف فراغ، ولـ  
وذلؾ في حدود المعرفة  ؛دية في تناوليا لوالببلغة باألسموب، ولكف نظرتيا تميزت بالمحدو 

السائدة في تمؾ الفترات ، وعمى الرغـ مف بدائية تمؾ النظرة األسموبية وعدـ تبمورىا، إال أنيا 
حممت دوافع النظر األسموبي الذي تطور شيئًا فشيئًا حتى بمغ مرحمة النضج في نظرية النظـ 

 سموب الحديث.ونظريات األ الجرجاني التي صاغيا عبد القاىر

وقد َوَجَدت كممة األسموب مجااًل طيبًا في الدراسات القديمة ، خاصة في مباحث  
تعرضوا لو أف يتفيموا مدلوؿ الكممة عند بحثيـ  ممفاإلعجاز القرآني، التي استدعت بالضرورة 

ثبات ب العرب ، متخذيف ذلؾ وسيمتيـ إلالمقارف بيف أسموب القرآف الكريـ وغيره مف أسالي
 .(2)اإلعجاز، وقد تفاوت ىذا المفيوـ ضيقًا واتساعًا مف باحث إلى آخر

األسموبية ابف قتيبة ، الذي تميز بربطو بيف  ةومف أولئؾ الذيف قدموا في كتاباتيـ لمنظر  
وىو يرجع تعدد األساليب إلى اختبلؼ  ،لكؿ مقاـ مقاالً  أفّ ذلؾ  ،األسموب وطرؽ أداء المعنى

 .(3)ع، ومف ثـ إلى مقدرة المتكمـالمواقؼ وطبيعة الموضو 

، وتتعمؽ النظرة إلى األسموب في التراث الببلغي مع أطروحات عبد القاىر الجرجاني 
ألف األسموب عنده ال ينفصؿ عف رؤيتو لمنظـ ،بؿ ىو يماثؿ  ؛الذي يساوي بيف األسموب والنظـ
ومف ثـ  ،ف وعي واختيارععًا لغويًا خاصًا بكؿ مبدع يصدر بينيما مف حيث أنيما يشكبلف تنو 

في عممية  والدور األساس و،األسموب ضرب مف النظـ وطريقة في يذىب عبد القادر إلى أف

                                  

 99، 1994(، 8(، ع)2، مجمة النجاح لؤلبحاث، مج)المنيج األسموبي في دراسة النص األدبيعودة، خميؿ، (1)
 379، الببلغة واألسموبيةعبد المطمب ،محمد، (2)
 11-10، تحقيؽ: أحمد صقر،تأويؿ مشكؿ القرآف ظر: ين (3)
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النظـ يعود إلى المتكمـ، إذ إف قوانيف النحو المعيارية ىي قوانيف وضعية ال تفرؽ بيف كبلـ 
مـ عمى صياغة المغة يعود إلى المقدرة الخاصة لممتك ،وكبلـ، ولكف الفارؽ بيف مستوى كبلـ وآخر

عادة تشكيميا ،كما أف المقدرة عمى  لنظـ تعود إلى المقدرة العقمية لممتكمـ التي ال تقتصر عمى اوا 
نما ت نو مف االختيار بيف مثؿ ببراعة المتكمـ وقدرتو عمى االنتقاء الذي يمكّ تمجرد العمـ بالمغة، وا 

 .(1)اإلمكانات المختمفة المتاحة لو

ولـ يمتفتوا إلى جيوده النقدية  ،قاد قد أغفموا أبا بكر الباقبلنيؿ أف النبراىيـ خميإويرى  
المتمثمة في كتابو ) إعجاز القرآف(، عمى الرغـ مف تأثيره الكبير فيمف جاؤوا بعده، فأساس نظرية 
النظـ التي صاغيا عبد القاىر مستقاة مف كتاب )إعجاز القرآف( حيث يقوؿ: "ويكفي أف نعمـ ما 

 أثر في عبد القاىر الجرجاني وكتابو دالئؿ اإلعجاز لمتدليؿ عمى قيمتو األدبية أحدثو مف
والنقدية، فصمب نظرية) النظـ( التي جاء بيا عبد القاىر موجود في كتاب )إعجاز القرآف(، وما 

عجازه"  (2)فعمو عبد القاىر في الدالئؿ إعادة قراءة لمنيج الباقبلني في الكبلـ عمى القرآف الكريـ وا 

واألسموب عند الباقبلني مرتبط بالمظير المفظي لمنص، فقد كاف تحميمو لمنصوص التي  
ساليب التناسب وما يعرض لمكبلـ مف أ ،تناوليا قائمًا عمى دراسة الجانب المفظي والتركيبي

لذا فإف تمّيز أسموب القرآف الكريـ يعود إلى ما يتكرر فيو مف خصائص  ؛واالتساؽ والتركيب
يف مف حيث الطريقة ال يمكف أف يقع ى الباقبلني أف التشابو بيف شاعر األسموب. كما ير الرشاقة و 

، (3)أبدًا؛ ألف األسموب الشخصي لمكاتب يعكس صفاتو الذاتية الخاصة التي ال يشاركو فييا أحد
 ،ة التي تمّيز كتاب عصر مف العصوروتحدث الباقبلني عف األسموب العصري  وىي الطريق

ساس، فإف الكتاب قد يتقاربوف في أساليبيـ وفؽ ما عميو األسموب الشائع في تمؾ وعمى ىذا األ
 .(4)الفترة التي عايشوىا
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ية في معالجاتيـ النقدية ابف ومف النقاد الذيف وردت في مؤلفاتيـ بعض بذور األسموب 
ـ و بمفيـو األسموب إلى منحنى الصياغة المفظية وما يتوفر فييا مف تبلؤ ح،الذي ين ؽرشي

 .(1)األجزاء وسيولة المخرج وعذوبة النطؽ وقرب الفيـ 

وقد تناوؿ ابف خمدوف األسموب في فصؿ صناعة الشعر ووجو تعممو، وقد اتخذ األسموب  
مع مف المجتمعات، تكؿ مج زىرة االجتماعية الموحدة التي تميّ لدى ابف خمدوف شكؿ الظا

سة النابعة عف الذوؽ، األساس فييا الدر واألسموب في نظره صورة ذىنية تغمُر النفس وتطبع ا
ذا كانت التراكيب التي يكوف األساس ا ألوؿ فييا المغة ىي قراءة التراكيب التي تُْنَعُت باألسموب. وا 

ؿ في تحقيؽ مَ ج( فإف الوظيفة الشعرية لؤلسموب تُ لتشكيؿ الصورة الذىنية )األسموب ىاألداة المثم
ة في بنية أسسيا المغة، وال يتحقؽ ذلؾ إال بالتوفيؽ بيف التجانس بيف مختمؼ التراكيب المنتظم

 .(2)التراكيب النحوية والببلغية مف ناحية والذوؽ مف ناحية أخرى 

إلى وجود تفضي في التراث الببلغي العربي القديـ  والقراءة السريعة لمفيوـ األسموب 
عامًا ىناؾ إجماعًا بعض التبايف في أطروحات كؿ مف أسيـ في ىذا المجاؿ، ومع ذلؾ فإف 

بيف أطراؼ الكبلـ، سواء أكاف ذلؾ بالمبلءمة في األسموب أـ  ؽيفحوؿ األسموب يدور حوؿ التو 
 بتوخي معاني النحو.

وقد اىتـ الدارسوف المحدثوف باألسموب اىتمامًا واسعًا، فدرس في ضوء المعطيات  
حتى بات يتحدد   -أساسيبشكؿ  -الجديدة لمنظر المغوي واألدبي والنقدي، وارتبط بالمغة

باالستخداـ الخاص ليا بمختمؼ مستوياتيا ومكوناتيا؛ ألف المبدع يفترؽ عف غيره بالكيفية التي 
 يستخدـ فييا إمكانات المغة وطاقاتيا المتعددة، بما فييا مف خيارات تعبيرية متنوعة.

وؿ إف لمسانيات ويذىب جؿ الباحثيف والميتميف بحقمي النقد والدراسات األدبية إلى الق 
مف تأثير السياقات  -دي سوسير( األثر األكبر في نشأة المناىج النقدية ،وانتياجيا في الغالب)

جتماعية أـ نفسية ، وىذه النقمة اأـ اقات يكانت ىذه السالخارجية عمى النقاد، سواء أتاريخية 

                                  

 172 -1/171، تحقيؽ: السيد محمد الحمبي ،ي صياغة الشعر ونقدهالعمدة فينظر:  (1)
  475 -2/474، مقدمة ابف خمدوفينظر : (2)
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لعشريف في شتى النوعية في التعامؿ مع النصوص األدبية ، تجمت بوضوح مع مطمع القرف ا
 .(1)المناىج النقدية المعاصرة

لؤلسموبية ، فيو يقـو بمبدأ االنتقاء واالختيار لممادة  اً يطبيع اً وقد كاف األسموب مياد 
ميميا مف الناحية األسموبية الدراسات األسموبية بميمة تح -في الخطوة التالية -األدائية التي تقـو

ية  باتخاذىا لغة الخطاب حقبًل لمدراسة واالستقراء منيا ة، وتصنيفيا حسب جمالياتيا الفنضالمح
 . (2)غواره أوبيا تمج إلى عوالـ النص الستنطاقو وسبر 

، أو الكاتب الجمالية التي تميز النص عف آخر وتبحث األسموبية عف الخصائص الفنية 
ه األمور عف آخر، مف خبلؿ المغة التي يحمميا خمجات نفسو وخواطر وجدانو، قياسًا عمى ىذ

نطبلقًا مف المغة امجتمعة، تظير الميزات الفنية لئلبداع، فمنيا يمكف تمييز إبداع عف إبداع 
بكؿ بساطة، ومف ثـ فإف األسموبية تحاوؿ اإلجابة عف السؤاؿ: كيؼ يكتب  لسماتو الحاممة

كما يتأتى   الكاتب نصًا مف خبلؿ المغة؟ إْذ بيا ومنيا يتأتى لمقارئ استحساف النص أو استيجانو،
لو الوقوؼ عمى ما في النص مف جاذبية فنية تسمو بالنص إلى مصاؼ األعماؿ الفنية الخالدة، 

ار إلى الطرح النقي انطبلقًا مف مؤسسيا )شارؿ بالي( الذي أشتثبت واألسموبية مف المناىج التي 
ف األصوات حتى قعة المغة كميا، فجميع الظواىر المغوية ابتداء مر أف األسموبية تنبسط عمى "

الوقائع  وخصصية أساسية في المغة المدروسة أبنية الجمؿ األكثر تركيبًا يمكف أف تكشؼ عف 
المغوية ميما تكوف يمكف أف تشؼ عف لمحة مف حياة الفكر بأكمميا ،منظورًا إلييا مف زاوية 

 ."(3)خاصة

نما مف خبلؿ السياق  ات اإليحائية وال يمكف التعامؿ مع لغة نص مف حيث وظيفتيا، وا 
نما إحداث تأثير في المتمقي الذي يشكؿ جزءًا  -ىنا –ألف المغة  ال يقصد بيا نقؿ المعنى، وا 

أساسيًا مف كياف النص، فالنص األدبي يظؿ ناقصًا عديـ الفائدة ما لـ يحظ بمتمٍؽ واٍع يعيد 
صي وقدرة األديب التجربة ويتمثؿ أبعادىا، وىنا ال ُبّد مف إدراؾ عبلقة المغة باإلحساس الشخ
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مكانية التعامؿ معيا عمى ىذا األساس، ففي  -عمى حد سواء –والمتمقي  يـ ىذه العبلقات وا 
فالمغة ىي مادة الفكر، وىي مادة التفاعؿ النفسي والشخصي، وىي وسيمة نقؿ الشحنات، فالمفظ 

لوحيدة المييأة ىو الوسيمة الوحيدة إلى إدراؾ القيـ الشعورية في العمؿ األدبي ،وىو األداة ا
لؤلديب حتى ينقؿ بيا تجاربو الشعورية، وىو يؤدي ذلؾ عندما يقع التطابؽ بينو وبيف الحالة 

 .(1)الشعورية التي يصورىا وعندئذ يستنفذ تمؾ الطاقة الشعورية ويوحييا إلى نفوس اآلخريف

لكبلمية أو الظواىر ا يتـ الدراسة األسموبية بالجانب العاطفي في الظاىرة المغوية،ت 
ؼ إلى وضع المغة بيدؼ أحدىما موضوعي ييد :المميئة باإلحساس، ففي النص األدبي جانباف

حساسو خر ذاتي يتمثؿ في رسـالفيـ، واآل ويتضح ذلؾ في ، صورة واضحة لفكر األديب وا 
ستخداـ المتميز لمغة فأسموب الكاتب في النص ىو شخصية مرسومة في أحرٍؼ وكممات، اال

ؤلساليب بما تحويو لإف أسموب الكاتب أو األديب ىو الكاتب نفسو، وليذا كانت  :ويمكف القوؿ
مف أفكار ممكًا ألصحابيا، فتمؾ القوالب الفنية مف الكبلـ صنعة المتكمـ، وذلؾ التشكيؿ والتمويف 

فإف األسموبية تدرس وقائع التعبير في المغة المنظمة مف ناحية  ، وبالتالي "(2)لممعاني ابتكاره
 .(3) وفعؿ المغة في اإلحساس" ،واىا العاطفي أي التعبير عف وقائع اإلحساس عبر المغةمحت

مظواىر الفردية لتنتيي بالعمؿ لوتتميز الدراسة األسموبية باعتمادىا التحميؿ الجزئي  
األدبي في مجممو، أو دراسة مجموعة نصوص لمبدع واحٍد تُْبرُز فيما بعد خصائص التعبير 

الفصؿ بيف الكاتب وظروفو وتشكيمو لمنص؛ ألف ىذا  لذلؾ فبل يمكفكؿ عاـ، بش هاألدبي عند
يضعؼ الدراسة النقدية ويحط مف مستواىا فاإلحاطة بالكاتب مف حيث عبلقاتو وظروفو النفسية 
واالجتماعية والفكرية والعاطفية والتجارب والخبرات، يكوف لو أكبر األثر في تشكيؿ المادة الفنية 

ر وخبراتو وأفكاره قات الداخمية القائمة بينيا، فيناؾ عبلقة وثيقة بيف تجارب الشاعلؤلديب والعبل
 صيغ معينة و انتقائو لكممات معينة في تشكيمو لنصوصو. اره ألسموب معيف، أويومشاعره، واخت

                                  

 28، النقد األدبي أصولو ومناىجوينظر: قطب،سيد،  (1)
 248، في النقد األدبي عند العربينظر: درويش، محمد طاىر، (2)
 133،  1981(، 2(، ع)1، مجمة فصوؿ،مج)األسموبية عمـ وتاريخينظر: العطار،سميماف، (3)
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ومف ىنا تأتي أىمية الربط بيف المؤلؼ والنص ،إْذ إف أسموب النص يرسـ صورة  
مف حيث تعاممو مع المغة، وقدرتو عمى اكتشاؼ عبلقات خاصة مميزة  واضحة لشخصية مبدعة،

نما في  ،تكشؼ عف إحساس مميز في نفسو، فيو صاحب رؤية خاصة ليس في مجاؿ المغة وا 
كؿ ما يتصؿ بحياتو، وعمى ىذا فإف أسموبو صورة ذاتية لنفسو، وىو يختمؼ بطبيعة الحاؿ عف 

 .(1)أساليب غيره مف الكتاب

اسة األسموبية ال يفصؿ بيف العبلقات الداخمية في النص األدبي واإلطار فمنيج الدر  
ال  ،ويضع حواجز بيف عبلقات متداخمة فيذا الفصؿ يضعؼ الدراسة، ،الخارجي الذي يحيط بو

يمكف تصور وجود بعضيا، دوف االعتماد عمى إدراؾ مجمؿ ىذه العبلقات، وما توحي بو مف 
تتضافر مع العبلقات الداخمية فيو، وال نعني  .النص األدبيدالالت مختمفة في عممية تشكيؿ 

نما كؿ ما يتصؿ بكاتب النص مف عبلقات اجتماعية ونفسية  بيذه العبلقات مجرد المغة، وا 
وتاريخية وعاطفية يكوف ليا حضورىا المباشر في ذاكرتو وخيالو الفني، فما يكوف لو تأثير مباشر 

و الرموز الفنية وىذا واء ما يتصؿ منيا بالمغة أو الصورة أفي بنية النص وعبلقاتو الداخمية س
بيف األسموب في داخؿ النص، والمؤثرات الخارجية التي تدفع األديب إلى اختيار  توافؽيعني 

 .(2)مثؿ ىذا األسموب

ويتضح مف ذلؾ أف منيج الدراسة األسموبية قائـ عمى أساس التعامؿ الواضح مع مجمؿ  
الخارجية المشكمة لمنص األدبي، وكؿ ما تستطيع األسموبية أف تقوـ بو ىو العبلقات الداخمية و 

ولو، ولكف العمؿ يستقؿ عّما ح منغمؽٌ  يٌ لغو  كيافٌ  عمى أنولى العمؿ األدبي في ذاتو النظر إ
وأي دراسة لمعمؿ األدبي ال ُبّد أف تتجاوزه إلى ما عداه، فتقييـ العمؿ األدبي  ،األدبي ليس كذلؾ

األعماؿ، كما يتجاوز جممة اخمي حقًا، ولكف ىذا المعيار يتجاوز العمؿ الواحد إلى لو معيار د
األعماؿ إلى األنواع، كما يتجاوز األنواع إلى الوظائؼ وأخيرًا يربط الوظائؼ بأنظمة أوسع، وىذا 

طبلؽ األحكاـ   يعني تقدمة عمييا إنما ىو أمر يتجاوز النص في ملاأف تقسيـ األعماؿ األدبية وا 

                                  

 104، 1994(، 8(، ع)2لؤلبحاث، مج)، مجمة النجاح المنيج األسموبي في دراسة النص األدبيعودة،خميؿ،  (1)
 110نفسو، (2)
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الرسالة المرجعية  دؾ مف الداخؿ إلى الخارج حيث تتحدأي أنو أمر يتحر  ،ما ىو خارجو ذاتو إلى
 .(1)لمنص

جوانب التعبير فيو، وال يعني بذلؾ اعتماد  اسة النص األدبيعند در  ويبلحظ الدارس 
تمد الدراسة ويخرجيا عف مجاليا األدبي الصحيح إلى دراسة عممية تع دُ اإلحصاء ألف ىذا ُيعق  

األرقاـ والحقائؽ، فجوىر العمؿ األدبي ىو محور الدراسة األسموبية ،بما يحويو مف وسائؿ 
تتجاوز مجرد نقؿ المعنى ،إلى عمؽ االستعماؿ المغوي المتمثؿ في وضع الكممات في أنساؽ 

وانتظاـ ذلؾ كمو مع المعنى،  ،ورسـ الصور ،وانتظاـ الجمؿ والفقرات ،وكيفية انتظاميا ،معينة
الكممة ىي مادة التشكيؿ الفني لدى األديب حيث سياقيا الذي وردت فيو ومف حيث إيحاءاتيا ف

اليا في التعبير ة التي أفرزتيا، ومف حيث عبلقاتيا االستبدالية التي يتحدد مجفالكثيرة المتكاث
إنو ىو  بؿ،ألف ىذا التعبير ىو الذي يجعؿ مف المغة استعمااًل إراديًا واعيًا  ؛األدبي بوجو خاص

الذي يؤكد البنية الجمالية لمستعمؿ ىذه المغة مف حيث يتيح لممبدع أف يصنع بالكممات ما 
باألصوات ، وىذه البنية الجمالية ال تتوفر عند شخص يتكمـ  اسيقيصنعو الرساـ باأللواف والمو 

 .(2)تمقائيًا لغتو األصمية

ة األسموبية في سائر المستويات المغوية فإف أىـ المعايير التي تعتمد عمييا الدراس اوليذ      
 -يمكف أف تجمؿ في اآلتي:

 (3)المنظور اإلحصائي -

ويطبؽ مف خبلؿ االىتماـ بمعدؿ التكرار لبعض العناصر المغوية، فالعنصر الذي يتكرر 
ألف تكراره يعني أنو سمة أسموبية في النص، وأف المبدع يعّوؿ  ؛أكثر مف غيره أولى بالدراسة

مف غيره، ولكف اإلحصاء وحده ال يكفي، فيو مؤشر فحص تكتمؿ وظيفتو وداللتو عميو أكثر 
بالنفاذ إلى تفسيره وتحميمو، والنفاذ إلى ما وراءه ،كما أف المبالغة فيو قد تؤدي إلى قتؿ الدراسة 

                                  

 130، 1981(، 2(، ع)1، محاولة تعريؼ، مجمة فصوؿ ،مج)األسموبية الحديثةعياد، محمود،  (1)
 131، الببلغة واألسموبيةعبد المطب، محمد،  (2)
 وما بعدىا  175، االتجاه األسموبي في النقد األدبيينظر: السيد، شفيع،  (3)
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بتحويميا إلى جداوؿ صماء تخنؽ روح النص، وتكتـ أنفاسو، وىذا ما تعاني منو وذلؾ  ،األدبية
راسات األسموبية المعاصرة التي تجاوزت حدود المعقوؿ في اإلفادة مف ىذا المبدأ أو بعض الد

 ىا. مبتغاالمنظور، بحيث نظرت إليو وكأنو غاية الدراسة األسموبية و 

 مبدأ العدوؿ  -

ار وىو يعني الخروج عف المألوؼ في استعماؿ المغة إلى  استخداـ جديد، ويطرح ىذا المعي
: ماذا يضيؼ األسموب في النص األدبي إلى الرسالة، أو ميمة مثؿمجموعة مف األسئمة ال

وما ىي الصفات التي يتميز بيا األسموب األدبي  ؟المعمومات اإلخبارية الموصمة إلى المتمقيف
ة أو مجموعة المفردات التي يفضؿ الكاتب يفينحرؼ عف قواعد المغة؟ وما ىي األنماط التركيب

 (1)؟تاح لو االختياراستخداميا دوف غيرىا عندما ي

وليس لمعدوؿ َحّد إال أف يؤدي إلى تحطيـ العبلقات بيف المكونات المغوية لتصؿ إلى 
أسموبًا ، إذا ال ُبّد  ، كما ال ُيَعدُّ كؿ انحراؼٍ (2)بياـ، وذلؾ بمخالفة قوانيف المغة مخالفة صريحةاإل

مراقبة لتحميؿ األسموبي بػالخطوات في ا ف تبدأأأف يصاحبو وظيفة جمالية وتعبيرية فيمكف 
كتكرار صوت، أو قمب نظاـ الكممات، أو بناء تسمسبلت متشابكة مف الجمؿ، وكؿ  ،االنحرافات

كالغموض، أو الطمس  ،كالتأكيد أو الوضوح، أو عكس ذلؾ ،ذلؾ باستخداـ وظيفة جمالية
 .(3)المبرر جماليًا لمفروؽ 

 مبدأ االختيار -

ناسبة مف النظاـ المغوي لتأدية المعنى والتعبير عنو ويتـ عمى وىو انتقاء الوسائؿ المغوية الم
ىذا مف ، ويتبيف (4)أساس التعادؿ أو التشابو أو االختبلؼ، أي عمى أساس الترادؼ والتخالؼ

ىما المستوى  ى ىذا األساس إلى مستوييفالمبدأ قواعد النحو التحويمي، وتصنؼ المغة عم

                                  

 125، 1981(،2(، ع)1، مجمة فصوؿ ،مج)األسموبية الحديثة،محاولة تعريؼعياد، محمود،ينظر:  (1)
 37، مدخؿ إلى عمـ األسموبينظر: عياد، شكري، (2)
 وما بعدىا 60،الضفيرة والميبينظر: خميؿ ،إبراىيـ،  (3)
 56، 1984(، 1(، ع)6، مجمة فصوؿ، مج )عمـ األسموب وصمتو بعمـ المغةفضؿ، صبلح،  (4)
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ويربط بيف المستوييف مجموعة مف التحويبلت اإلجبارية  ،لسطحي الظاىري. والمستوى الباطنيا
استغبلؿ الشاعر أو المؤلؼ ألنواع معينة مف التحويبلت وخاصة  إف :ومف الممكف القوؿ

ف اختيار الروائي أو الشاعر لبعض و االختيارية منيا، يعد أساسًا مف األسس التي تكّوف أسموبو،  ا 
ف بيف مجموعة التحويبلت الكامنة في النظاـ المغوي، عمييا م حولحاإالتحويبلت دوف غيرىا أو 

 .(1)إنما ىو استخداـ مميز لطاقات المغة وأىـ مف ذلؾ إنو أسموب الكاتب عمى المستوى المغوي

أف في االختيار الواعي ألدوات التعبير يكمف األسموب ،وكثيرًا ما  :صبلح فضؿويرى  
 .(2)تسمى ىذه االختيارات المفاتيح لمنص

  يؼالتأل -

 ،التكرار المتوافؽ ألنماط لغوية بعينيا في النصوص األدبية مف يعتمد ىذا المبدأ نوعاً 
عمييا الشاعر ويكررىا في أعمالو األدبية، والتي تعكس  وىو يركز عمى األساليب التي يمحّ 

اـ انفعاالت الشاعر وأحاسيسو التي دفعتو إلى ذلؾ، إضافة إلى أنو يعتمد التنسيؽ بيف المواد الخ
لمبناء حتى يتـ لو الشكؿ الفني ويقوـ في أساسو عمى النحو، ويتـ عمى أساس التشابؾ بيف 

، وباختيار المتكمـ أو الكاتب ألدواتو التعبيرية مف (3)المتواليات والتقارب بيف العناصر المتجاورة
خر سيؿ وتسمح ببعضو اآل ،الرصيد المعجمي ثـ تركيبو ليا تركيبًا تقتضي بعضو قوانيف النحو

التصرؼ عند االستعماؿ أي عرضو مبدأ التعادؿ في بحور االختيار عمى محور التركيب لتحدد 
، و اليدؼ مف التأليؼ النحوي أف يتـ التوافؽ بيف المعاني (4)أدبية النص أو وظيفتو الشعرية

راعى خبلؿ النفسية المراد التعبير عنيا وطريقة األداء المغوي ليا عف طريؽ القيـ النحوية التي ت
         .(5)تأليؼ العبارة

وسيمة إدراؾ لؤلسموب الذي ىو صفة الزمة لئلبداع الفني والذي ىو مجاؿ  فاألسموبية 

                                  

 128 -127، 1981(، 2(،ع)1، مجمة فصوؿ،مج)األسموبية الحديثة، محاولة تعريؼعياد، محمود، (1)
 56، 1984(،1(،ع)5، مجمة فصوؿ ،مج)عمـ األسموب وصمتو بعمـ المغة (2)
  56، 1984(، 1(،ع)5، مجمة فصوؿ ،مج)عمـ األسموب وصمتو بعمـ المغة فضؿ، صبلح، (3)
 52، النقد و الحداثة، ينظر: المسدي، عبد السبلـ (4)
 166، دراسة األسموب بيف المعاصرة والتراثدرويش، أحمد،  (5)
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قوانيف  ألنياثة إحدى مجاالتيا ليس و التفرد والتميز، وقد جاءت لتجعؿ الوسائؿ التعبيرية المور 
الكتشاؼ النظاـ الذي يحكميا، وىكذا فقد كانات لغوية يتـ رصدىا وتحميميا إمّتعُد  يامقدسة، ولكن

تخمت األسموبية عف ما قدمتو الببلغة مف قوانيف جامدة آلية وذلؾ بمحاولة استكشاؼ عالـ النص 
األدبي والنظاـ الذي تشكؿ فيو صياغة بحيث تصبح ىذه الصياغة جزءًا جوىريًا في العممية 

اونات األسموبية في تفكيؾ الظاىرة المغوية النقدية، وبوسع النقد الوصوؿ إلى ىذه الكيفية بالمع
 . (1)إلعادة تركيبيا ،بعد كشؼ عبلقاتيا والبنية الجمالية المبينة فييا

لقد شكمت األسموبية ىمزة وصؿ بيف النقد األدبي وعمـ المغة، فالمغة ىي أساس الدراسات  
تحت نسؽ واحد يمثؿ  تْ عَ مِ األسموبية التي تعمؿ عمى اكتشاؼ طبيعية العناصر المغوية التي جُ 

العمؿ األدبي المتكامؿ ،وعمى اعتبار أف المغة ىي نقطة االنطبلؽ التي تشكؿ الكممة كأصغر 
نواة في اإلبداع الفني واألدبي يبرز دور األسموبية كأداة ىامة في تشكيؿ النص األدبي، وىكذا ال 

مغة ىي أداة صياغة ىذا ألف ال؛يمكف الفصؿ بيف المغة وجماليات النص في النقد األسموبي 
لغوي يستغؿ أكبر قدر مف إمكانات المغة بمستوياتيا  عمؿ النص وأداة كتابتو، فالعمؿ األدبي

 الصوتية والداللية لتجسيد المشاعر واألفكار بشكؿ مميز.

لدراسة النص األدبي، بؿ تجاوزت ذلؾ إلى  اً غة أساسملاولـ تكتؼ األسموبية باعتمادىا  
في قراءة النص قراءة نقدية لغوية، وقد  واألدب بحيث أصبحت عامبلً يف المغة إزالة الحواجز ب

 ؛حاولت األسموبية في ربطيا ما بيف المغة واألدب أف تسد الثغرة التي تركيا النقد في ىذا المجاؿ
ألف نصيب المغة في الدراسات النقدية لؤلدب كاف ضئيبًل جدًا بسبب ضعؼ االتصاؿ بيف األدب 

في مجاالت أخرى صب اىتماـ النقد نافببلغة داخؿ الشروح التقميدية، ة النحصار الولغتو نتيج
دراسة أداة التي ىي لمنقد األدبي؛ بما أضعؼ عبلقتو مع المغة  اً أساستعد نفسية واجتماعية 

 النص األدبي.

حث األسموبية تستمد مادتيا مف جوىر األسموب إال أنيا قد مباوعمى الرغـ مف أف  
لىاختمطت ب  تيارات متنوعة تركز عمى النص ذاتو تارة، وتشد األسموب إلى مبدعو طورًا، وا 

                                  

 355، الببلغة واألسموبية عبد المطمب،محمد، (1)
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متمقيو طورًا آخر، وىكذا فقد حدث نوع مف التداخؿ بيف ما يختص بو النقد األدبي وما يختص بو 
وبية فإنو يحاوؿ أف البحث األسموبي، وحقوقو، ومثؿ ىذا التصور باإلضافة إلى ظممو لؤلسم

 مع االتجاىات النقدية األخرى.  ةميضعيا في خصو 

وىكذا فإف النقد حاوؿ أف ُيّمـ بكؿ ما يحيط بالنص، وبكؿ ما في النص، وبيذا االعتبار  
مثؿ األسموبية رافدًا نقديًا تفيد منو االتجاىات األخرى حتى التي عارضتيا ولـ تؤمف تيمكف أف 

فييا، كّمما تقّدـ بيا الزمف بثرائيا  تبثوي بشرعيتيا، فيي بيذا دعامة نقدية ليا حقيا في الحياة الت
 .(1)التطبيقي في مجاؿ اإلبداع

فيما  –التي ركزت  ية وىنا يبرز الفرؽ بيف الدراسة األسموبية والدراسات النقدية الببلغ 
عمى دراسة الظاىرة الفردية في العمؿ األدبي ووضع أحكاـ عامة، ثـ محاولة تأكيدىا  -مضى

ص، دوف أف تكوف ىذه الجزئيات محور الدراسة والنقطة التي يبدأ منيا مف خبلؿ جزئيات الن
البحث لتصؿ في النياية إلى دراسة شاممة، تعطي تصورًا صحيحًا لفيـ النص األدبي، اعتمادًا 
عمى ما فيو مف خصائص مميزة، كما ىو الحاؿ في الدراسات األسموبية الحديثة التي تركز عمى 

يي تسير في تسمسؿ دقيؽ يعمؽ الدراسة، فإلى التصور الكامؿ ،لتصؿ  ؛مثؿ ىذه الجزئيات
مة التي اعتاد كثير مف الدارسيف احكاـ العويكشؼ جوانب مختمفة قد ال تظير مف خبلؿ األ
 .(2)وضعيا قبؿ الولوج في النص وتمّمس الجماليات فيو

نيا وقد قامت األسموبية بدور كبير في مجاؿ التوصيؼ المغوي لمنص في محاولة م 
 لتوضيح الطريؽ وتمييده أماـ النقد األدبي، بغية تثبيت دعائمو وتقييـ القيـ الجمالية فيو. 

وقد قّدمت األسموبية الكثير مف اإلنجازات وخاصة عمى الصعيد المغوي، فقد فّجرت  
يا أف تتعرض لرسالة األدب األسموبية الطاقات التعبيرية الكامنة في صميـ  المغة ، وليس مف ىمّ 
ة، فيي أمور تعرضت ليا فمتوأىدافو، كما أنيا ال تتداخؿ في التمييز بيف مذاىب األدب المخ

اتجاىات أخرى، كتمؾ التي ترى في األدب تمثيبًل لتجربة بشرية، أو التي ترى فييا نقدًا لمحياة، 

                                  

 379،الببلغة واألسموبيةعبد المطمب،محمد، (1)
 110، 1994( ،8(، ع)2، مجمة فصوؿ، مج)المنيج األسموبي في دراسة النص األدبيعودة، خميؿ، (2)
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و تمؾ التي أسيمة لمتعبير عف الذات الفردية، أو تمؾ التي ترى فيو فنًا لمفف أو تمؾ التي ترى فيو و 
 .(1)تسعى مف خبللو إلى إظيار ما في الحياة مف قبح أو حسف

وتبقى القراءة األسموبية ذلؾ المنيج النقي الذي يجعؿ لغة النص وسيمة وغاية لفيـ  
اإلبداع والوقوؼ عمى درجة األدبية فيو، مف خبلؿ اليوامش التي تحققيا المغة اإلبداعية إْذ تسمو 

 ةوعبلق تراصياو اؿ الفنية الجذابة، انطبلقًا مف مدى اختيار األلفاظ بالنص إلى مصاؼ األعم
بعضيا ببعض، ضمف تركيب نحوي وصوتي وداللي، ولذلؾ فإف األسموبية تعود بالضرورة إلى 
خواص النسيج المغوي، وتنبثؽ منو، فإف البحث عف بعض ىذه الخواص ينبغي أف يتركز في 

 . (2)ا وعبلقتياالوحدات المكونة  لمنص وكيفية بروزى

وتبقى األسموبية منيجًا نقديًا عمؿ مف أجؿ الكشؼ عف أسرار المغة األدبية في النص  
حداتو المكونة لو وانطبلقًا مف المغة وسيمة وغاية ،وسيمة لموصوؿ إلى و اإلبداعي مف خبلؿ 

كذلؾ استنطاؽ النص، وغاية سعيًا وراء الوقوؼ عند درجة األدبية في النص األدبي، وتبقى 
رصد مكامف الفنية والجماؿ في النصوص اإلبداعية  –إلى حد ما  –المنيج النقدي الذي بوسعو 

انطبلقًا مف المغة الحاممة ليا، مف خبلؿ ما توفره ىذه المغة مف انحرافات فنية محدودة، تجعؿ 
ى الوصؼ منيا األسموبية حقبًل لدرسيا سعيًا إلى فيـ النصوص اإلبداعية، وبجنوح األسموبية إل

العممي الذي ينبغي االبتعاد عف استصدار األحكاـ التقيمية، استطاعت الساحة النقدية الحديثة 
سة األسموب، وما كاف ليا ذلؾ لوال سيرىا امحاولة اإلعراض عف الببلغة وما وقعت فيو في در 

قصاء عمى نيج لسانيات دي سوسير، وما نادت بو مف ضرورة دراسة المغة لذاتيا وبذاتيا، وا  
نوعية في تعامميا مع األسموب  ةالسياقات الخارجية ، وحينئذ حققت الدراسات األسموبية نقم

 ات لغوية.حتحققو لغة مف انزيا ما عمىبالوقوؼ 

 

 

                                  

 379،الببلغة واألسموبيةعبد المطمب،محمد، ينظر : (1)
 80، دراسة سيمولوجية في شعر القصد والقصيدفضؿ، صبلح، شفرات النص   (2)
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 الفصؿ األوؿ
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أـ  ،سماءلؤلأـ  ،كاف ذلؾ لمحروؼأتكرارًا سواء  ،إف ظاىرة التكرار ظاىرة لغوية عرفتيا العربية  
وييدؼ تكرار الحرؼ إلى إعطاء األلفاظ  ،مجمؿ الفعمية وغيرىالأـ  ،مجمؿ االسميةلأـ  ،فعاؿلؤل

كسابيا قوة تأثيريةلة األلفاظ غناء دالإفي  ،تكشؼ حالة الشاعر النفسية أبعاداً  ويعكس تكرار  ،وا 
مفتاحًا لفيـ المضموف  وصفياالمكررة ب عبارةيولييا المتكمـ لمضموف تمؾ الاألىمية التي العبارة 

 تحققو مف توازف ىندسي وعاطفي بيف الكبلـ ومعناه. فضبًل عما ،العاـ الذي يرجوه المتكمـ

ور في لسانو حيث قاؿ: "فالرجوع إلى وُيعّرؼ التكرار عمى أنو الرجوع كما أورده ابف منظ
عادتو وعطفو ىو تكر  وىو يعني تكرار الكممة أو  ،و التردادأويسمى أيضًا بالترديد  (1)راالشيء وا 

 .(2)المفظة أكثر مف مرة في سياؽ واحد

والتكرار ال  ،أو في المعنى دوف المفظ  ،ويكوف التكرار في المفظ أو في المفظ والمعنى
نما بما تتركو ىذه المفظة مف انفعاؿ  ،كر المفظة وتكرارىا في السياؽ الشعري يقـو عمى مجرد ذ وا 
ومثؿ ىذا الجانب ال يمكف  ،فيو يعكس جانبًا مف الموقؼ النفسي واالنفعالي،في نفس المتمقي 

فكؿ تكرار يحمؿ في ثناياه دالالت نفسية وانفعالية  ،فيمو إال مف خبلؿ دراسة النص الشعري
ـ يكف لو ذلؾ لكاف تكرارًا لجممة مف األشياء التي لولو  ،ا طبيعة السياؽ الشعريمختمفة تعرضي

التكرار إحدى األدوات الجمالية التي تساعد  ألف ؛البناء الشعري تؤدي إلى معنى أو وظيفة فيال 
 . (3)الشاعر عمى تشكيؿ موقفو وتصويره

يصبح التكرار مجرد حشد فالشاعر وال بّد أف يعتمد التكرار ُبْعَد الكممة المتكررة حتى ال 
رى الدالالت ثوت ،حتى تتجدد العبلقات ،مع االىتماـ بما بعده ،عكس أىمية ما يكرره رإذا كر 

 .(4)وينمو البناء الشعري

                                  

 5/135مادة كرر: (1)
 2/137، المثؿ السائرابف األثير،  (2)
 137-135،دراسة نصية،تقنيات الخطاب الببلغي ينظر: القرعاف،فايز، (3)
 حة نفسياوالصفنفسو ينظر:  (4)
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فيو مف ناحية يؤدي وظيفة التشوؽ واالستغراب والتقرير والوعيد  ،ولمتكرار وظائؼ عدة       
وتتجمى وظيفة ،(1)ػػًا نع إذا كاف رثاًء وتأبيػوظيفة التوجّ و  ،يبديد إذا كاف في الغزؿ والنسوالتي

التكرار بصورة أكبر في تأكيد المعنى وترسيخو في الذىف مف خبلؿ إثارة التوقع لدى المتمقي 
وىو يعمؿ كذلؾ عمى بناء إيقاع داخمي يحقؽ ،ىذه الوظيفة بالوظيفة التأكيدية اإلقناعية  ىوتسمّ 

أما الوظيفة التزيينية فتتجمى بتكرار ،صًا ويعرؼ ذلؾ بالخاصية اإليقاعية انسجامًا موسيقيًا خا
 .(2)ة في البنية الصوتية مما يضفي تموينًا جماليًا عمى الكبلـتفقألفاظ مختمفة في المعنى وم

( كممة Repetilionولـ يغفؿ الباحثوف المعاصروف ىذه الظاىرة في دراستيـ فكممة )
والتكرار ىو إحدى األدوات الفنية األساسية لمنص وىو  ،رة أخرى(التينية ومعناىا)يحاوؿ م

وُيَعّد التكرار ظاىرة أسموبية فيو أداة  ،(3)رثيستعمؿ في التأليؼ الموسيقي والرسـ والشعر والن
عكس جانبًا ميما مف الموقؼ الشعوري االنفعالي وىذا الموقؼ تؤديو ظاىرة أسموبية تشكؿ تلغوية 

ذلؾ ينبغي عمى المرء أال ينظر إلى التكرار خارج نطاؽ لنات العمؿ األدبي .و لبنة أساسية مف لب
 .(4)السياؽ ولو فعؿ ذلؾ لما تبّيف لو إال أشياء مكررة ال يمكف ليا أف تؤدي إلى نتيجة ما 

ء عمى نقطة حساسة في العبارة وىو يكشؼ اىتماـ المتكمـ بيا وىو وْ والتكرار يسمط الض  
 .(5)وكاتب ةلة نفسية قيمة تفيد الناقد األدبي الذي يدرس األثر ويحمؿ نفسيبيذا المعنى ذو دال

توصؿ إلى أنواع مف ي الدارس فإف ،وعند دراسة خمريات أبي نواس ومسمـ بف الوليد  
وفيما  ،فظ الذي ارتبط بمجمس الشراب وما دار حولوملوالفعؿ واتجمت في تكرار لمحرؼ  التكرار

عبلقتيا بالنص مف ناحية وبالشاعر مف ناحية مع بياف ىذه األنماط لمجموعة مف  يأتي َعْرٌض 
         أخرى.

 
                                  

 466،أسس النقد األدبيينظر:بدوى، أحمد أحمد،  (1)
 230،النص والخطاب واالتصاؿينظر: العبد، محمد،  (2)
 3902، بناء األسموب في شعر الحداثة،محمد ينظر :عبد المطمب،  (3)
 160، 1990(، 1(،ع)5سات ،مج)،مجمة مؤتة لمبحوث والدرادراسة أسموبية ،التكرار في الشعر الجاىمي ينظر : ربابعة ،موسى،  (4)
 240،قضايا الشعر المعاصرالمبلئكة ،نازؾ، (5)
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 تكرار الحرؼ:

فإنو  ،فيو إف لـ يكف يدؿ داللة قاطعة عمى المعنى خاصاً  ف لمحرؼ في المغة العربية إيحاءً إ
يحاء  .(1)ويييئ لقبوؿ المعنى ويوجو إليو ويوحي ب ويشيع في النفس جّواً  ،يدؿ داللة اتجاه وا 

وليا أثرىا في إحداث التأثيرات النفسية ،وظاىرة تكرار الحروؼ موجودة في الشعر العربي 
فيي قد تمثؿ الصوت األخير في نفس الشاعر أو الصوت الذي يمكف أف يصّب فيو  ،لممتمقي

أو قد يرتبط بتكرار حرؼ داخؿ القصيدة الشعرية ،أحاسيسو ومشاعره عند اختيار القافية مثبًل 
ف لو نغمتو التي تطغى عمى النص ألف الشيء الذي ال يختمؼ عميو اثناف أنو ال وجود لشعر يكو 

 .(2)نغمتو االنفعالية لموسيقي دوف شيء مف اإلدراؾ العاـ لمعناه أو عمى األقؿ 

ميميا عمى النصوص الشعرية ف يخضع لقواعد نقدية ثابتة يمكف تعأوتكرار الحرؼ ال يمكف 
ة األسموب والداللة التي قد يحدثيا كؿ حرؼ ضمف السياؽ في النص الختبلؼ طبيع لمشاعر
ف كاف تأثير الحرؼ ال يرقى في قوتو إلى تأثير الكممة ،الواحد ولكف مع ىذا فإف لتكرار  ،وا 

 . (3)لمدخوؿ إلى عمؽ النص الشعري في ذىف المتمقي يجعمو متييئاً  اً وبّين اً واضح اً الحرؼ أثر 

و لمقارئ كي يمتفت إلى المعنى المكرر أ أو منبياً ،بًل لما بعده والحرؼ عادة ما يكوف مدخ
وغالبًا ما يشير التكرار إلى سيطرة شعور توحي بو العبارة وعمى  ،رالصورة المرتبطة بالمفظ المكرّ 

 .(4)الدارس الغوص في ىذه المعاني وربطيا بالمعنى العاـ

 تكرار الواو:َ- أ

إلى تكرار الواو في مواضع عدة وفي كؿ  ينتبو أبي نواس ومسمـخمريات إف قارئ  
:(5)موضع تظير فيو الواو تأخذ داللتيا مف األلفاظ الواقعة بعدىا ففي قوؿ أبي نواس

 َجّمْت َعِف الّتصريِح باألْسماءِ    َوُمدامةٍ ، سَجَد المموُؾ لذكرِىا، 

                                  

 261.فقو المغة وخصائص العربية،محمدينظر :المبارؾ ، (1)
جراءاتو ،صبلحينظر :فضؿ ، (2)  27، عمـ األسموب مبادئو وا 
 68، الصورة الشعرية عند أبي القاسـ الشابيالجيار: مدحت ، (3)
 50، مدخؿ إلى تحميؿ النص األدبيلقادر، أبو شريفة، عبد ا (4)
 28، الديواف (5)
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 :(1)وقولو 

 صدحا يؾ قدْ يا والدّ باكرتُ    سجد المموؾ ليا  ،وُمداَمػػػػةٍ 

 حاالفرَ  ت إلى معقولؾَ أدّ    طت سورتيارٍؼ إذا استنبَ ص

والحرؼ وحده غير قادر عمى استيعاب  ،لواردة في مطمع ىذيف البيتيف حرؼإف الواو ا
والشاعر نزاع  ،فيو يعبر عف أحادية الكممة التي ال تؤدي وظيفة وحدىا،كـ ىائؿ مف الدالالت 

مف تمؾ  فالحرؼ ىنا اكتسب معناه ،رالخم إنو رخآولكف أي ،إلى الثنائية أو التوحد مع اآلخر 
 :حيث اقترنت الواو بألفاظ منيا ،األلفاظ التي اقترف بيا بعده

 الواو +خمر

 الواو+ مدامةٍ 

 الواو+ عقارٍ 

ولكف ما  ،نا أف الواو اقترنت بأسماء الخمر الصريحة دوف إعطاء أوصاؼ ليابلحظ ىيو 
 ،فيي مقدسة عنده ت( بينت عبلقة الشاعر بخمرتو.جمّ  ،ىذه األسماء مف ألفاظ كقولو)سجد تبل

عطاؤه إياىا صفة القداسة يعود إلى تدرج أبي نواس في تفكيره حتى يصؿ إلى قداستيا ولكف  وا 
الوحيدة إلى العبادة بؿ لـ يكف طريقو األعظـ فميس أبو نواس في  والتفكير وحده ليس طريق

نما ىو فن،جوىر تكوينو مفكرًا وال فيمسوفًا  اف.فوصولو األغمب إلى تقديس الخمر جاء عف وا 
 .(2)طريؽ االنفعاؿ الفني

ا يمتقي مع ىدؼ ذولعؿ ى ،رب حيث تعني التقميؿ واىذه الواو قد أفادت معنى و و 
غيرىا  مميزة عفعبلقة وىنا يمكف إيجاد  ،ء شأف الخمر، وجعميا مقدسة بذلؾوىو إعبل ،الشاعر

فالنشوة الدينية ىي  ،تجمع بيف الخمر والعاطفة الدينيةة عبلقة كبير األخرى.  شروبممف أنواع ال
وىي تنشأ في أغمب األحياف عف نشوة  ،الذي يستطيعو البشر ،أسمى صور االنتشاء الروحي

                                  

 97،الديواف (1)
 37، نفسية أبي نواسينظر: النوييي، محمد،  (2)
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والتفكير في اإللو عادة ما يقود إلى االنتشاء الروحي وذلؾ عف طريؽ تبلوة الصموات  ،الحس
وقد  ،ذكرىا ممزوجة بسماع المزامير والطبوؿ وغيرىا الدينية مما يحقؽ المذة واالنتشاء بحبلوة

 ،أو لمس غيرىا مف الطبلسـ المقدسةذلؾ إلى لمس األستار التي تحجب اآللية أو األولياء  يدفع
سي فإذا بمغ االنفعاؿ الح،فيحدث انفعاؿ حسي عف طريؽ العيف أو السمع أو الشـ أو الممس 

وىو الذي يتولد عنو االنتشاء الديني ،عنيفًا ىياجًا المتعبد ج ىا ،أوجو في الحدة واالنتقاض 
 .(1)في أسمى اآلفاؽ  رواحاألالرفيع الذي يصعد ب

فنشوة السكر عنده مف نشوة الديف ونظره إلى ىذه  ،وىذا ما حدث ألبي نواس نفسو
ت وكان ،وتولد شعور الرىبة والخشوع والتقديس ،لحدوث االنفعاؿ القوي لديو المعبودة كاف كافياً 

يتأمؿ  ىو وىا ،ذلؾ االنفعاؿ الديني أماـ الخمر الكفيمة في أغمب األحياف إلى أف تقوده إلى وعين
 :(2)صفاءىا وضياءىا فيقوؿ 

 يبأو مف خمرِة الس   ةَ مف خمر عان    صافيةٍ  ،الديؾِ  وقيوٍة مثؿ عيفِ 

 :(3)أو قولو

 باحصْ مِ  ءوضوؤىا نائٌب عف ضوْ    ياػػػػػػٍة باكرُت ُصْبحتَ ز وقيوٍة مُ 

 :(4)أو قولو 

 راجاجيف منيا سِ في كؤوس الم     ى ػػػػػػػػػػػػػقاٍر كأنما نتعاطوعُ 

 ،إف وقفة عمى األبيات السابقة تكشؼ قدرة أبي نواس عمى الوصوؿ إلى قداسة خمرتو  
فنورىا المشع يأخذه مف لحظة  ،وذلؾ مف خبلؿ نورىا المتؤللئ الذي يخطؼ األبصار خطفا

 بالرىبة. اذ ويحّس خّ االرتياع مف تألقيا األ اإلعجاب إلى

                                  

 37، نفسية أبي نواسالنوييي، محمد،  :ينظر (1) 
 51،الديواف (2)
 109، نفسو (3)
 88، نفسو (4)
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ألنيا استطاعت  ؛متمتعا بقدرات خارقة إلياً  ستطاع أبو نواس أف يجعؿ مف الخمرلقد ا
وىي ذاتيا الفكرة التي  ،فيي ّسر الحياة التي تعطيو روحًا محيية ،أف تمنحو المفقود عنده

عطائيا ص فعبادتو لمخمر كانت ناتجة عف  ،ات اإللوفستفضي بو في النياية إلى تقديسيا وا 
بعثت في نفسو نحوىا إحساسات الروعة والميابة والتقديس موعة مف المؤثرات المتنوعة التي مج

 .(1)حتى ال يتمالؾ نفسو مف أف يسجد ليا حيف تيؿُّ عميو،مؤثرات حسية وفكرية وعاطفية وفنية 

مف أنو نابٌع خدمًا الواو مست وذكره ليا ؽ فقد فسّر تقديس أبي نواس لمخمرشم يأما عم
بؿ ىو  ،بحثًا عف أماف النفس وطمأنينتيا ،وما كاف تردده إلى الكنائس أو األديرة ،مف عبادتو ليا

إنيا  ،أولئؾ الذيف ليسوا مف النخبة ليحظوا برضاىا مىسة التي تعمو عبحٌث عف معبودتو المقدّ 
 .(2)حديث الصوفي عف ربو

وما جاء يا المفاجأة التي تحققت مف استخدام تأتي مف عنده الببلغة مف استخداـ الواوف
 وقد أدى ذلؾ إلى جذب المتمقي واليجوـ عميو ليممؾ مشاعره ففيو مف اإليجاز ما فيو. ا،بعدى

 :(3)عف غيرىا كقولو ز الخمرمقترنة بصفات تميّ  مسمـ بف الوليد دوترد الواو عن

 ؿِ ممة البعْ سْ ة األنساب مُ مجوسيّ    وةٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػقي ؾَ يا الُممْ ابَ ر  ٍة شُ حَ نِ وما

 الّنْخؿِ  عؼُ بناٍر ولـ ُيَقّطع ليا سَ    اػػػػػػػربيبِة شمٍس لـ تيجف عروقي

 :(4)ومف ذلؾ قولو

 سراػػميؿ قد حػػػال اءُ يا وردباكرتُ    ياػػػػػػػُ شارب اليـّ  وكأِس راٍح ُيميتُ 

 :(5)ومف ذلؾ قولو

 راار ػػػػػػػػػػػػػػػػدي الس  بْ وتُ  موـَ ميُت اليُ تُ    وةٍ ػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوصرٍؼ رصافية ق

                                  

 41، نفسية أبي نواس،النوييي، محمد  (1)
 79،بيف التخطي وااللتزاـ أبو نواسينظر:  (2)
 35: الديواف (3)
 215، نفسو (4)
 190، نفسو (5)
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 اشرار ػػػػػػػػػػػػػػيا الى حافتيْ ػػػأطارت عم    تْ ػػػػػػػػػػػػػػػػقَ رحيٍؽ إذا ُصفّ  *تٍ يْ مَ كُ 

 ودارا  لً ػػػػػػػػعؿ الشاـ أىػػػػأف أجخ ػ )ـ(  (1) ػػػػػالبمي خمر مف حبّ  لقد كدتُ 

ورب  ،والواو ىنا تقترب مف واو ُرّب المحذوفة ، في ىذه األبيات الدارس واو أخرى تقابؿ
في األبيات محذوفة ولكف بقي ما يدؿ عمييا وىي الواو والمعموؿ المجرور. ومسمـ في ىذه 

حصر حديثو في خمرتو التي تميزت بقدرتيا عمى إعطاء مف يشربيا الفرح ي يريُد أف األبيات
حيث إماتة اليموـ في  بيف اليدؼ الكامف وراء شرب الخمرأف ي قد استطاع أيضاً و  ،والسرور

زالة األوجاع وىنا برزت وظيفة واو رب  .الوحيدة القادرة عمى ذلؾ قد تكوف الخمر إف ذْ إ ،القمب وا 

وأبو نواس مسرٌؼ في تعاممو مع الخمر  ،بُّ لياحِ مإف أبا نواس مقدس لمخمرة أما مسمـ ف
عبلقة النواسي  ولعؿّ  ،دتوفي شعوبيتو وزندقتو ومجونو وعرب إلسرافو التي كاف إسرافو فييا موازياً 

فبدا شابًا  ،كانت ردة فعؿ لفشمو في التمسؾ بأىداب دينو وكشفت عف ضعؼ عقيدتو بالخمر
حتى إذا ما  ،باء الدينية والتكاليؼ والعباداتيحاوؿ التخفؼ أو االنصراؼ عف القياـ باألع متحمبلً 

ألنو  ؛فراح يسخر مف مقومات دينو ويستيزئ ،جاىر بإعبلف المعصيةمف فشمو  أحس مزيداً 
ليبرز مف ورائيا بطولة زائفة  ؛منًا بكؿ مقومات عالـ الفضيمة التي أسقطيا أماـ الكأسضيسخر 

 هفاتخذ منيا معبود ،ف رصيدىا األكبر في أعماقو وخياالتومّ ضبؿ  ،ال رصيد ليا مف الواقع
عجابًا يطوؼ حتى الثما ،واألوؿ حول لة وليا وحدىا يقّدـ القرابيف والصموات ويسجد تقديسًا وا 

خمرياتو يظير ومسمـ في ، (2)فيو ال يكاد يطيؽ دوف السجود ليا صبرًا ،ودىشة بيا ورغبة فييا
 ،ارتبط بظروفو وبيئتو مف ناحية مف قداستيا بؿ ىو حبُّ  و ليا ليس نابعاً ب  ولكف ح ،محّبا لمخمر

دف الخمر  الجاىمية عند تد عبر عصور األدب المختمفة مف لراث األدبي الممكما ارتبط بذلؾ الت
فوظيفة الشعر عنده تممي عميو المزج بيف  ،مثوـ وطرفة وغيرىـ مف ناحية أخرىاألعشى وابف ك

حسو التراثي حيف استميـ ىذا الموضوع مف التراث وحسو الحضاري متمثبًل بالواقع الذي كاف 
ولكنو مزج ىادئ ال تحصؿ فيو المفاجأة التي نراىا عند أبي نواس  ،ؾموجودًا في عصره آنذا

                                  

 كمت((*كميت:حمراء في السواد، ينظر:ابف منظور، لساف العرب مادة 
 1/734:معجـ البمدافالبميخ ،نير بالرقة ،ينظر: الحموي ،ياقوت،  (1)
  5/155، أشكاؿ الصراع في القصيدة العربيةينظر :التطاوي، عبد اهلل ، (2)
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ولعؿ وجود الواو في مقدمة األبيات التي بدأ فييا حديثو عف  ،(1)معبودة لو حيف جعؿ الخمر
 .ي التي قادت إلى مثؿ ىذا التقميدخمرتو ى

بيت  بمفظ صاحب فيي تقترف ،وعند االنتقاؿ إلى مواضع أخرى تكرر فييا ذكر الواو
 أو زمف الشرب.،أو بمفظ مكاف الشرب ،أو بمفظ الجارية  ،الخمر مرة

 :(2)ومف المواضع التي تكرر فييا ذكر واو رب مع لفظ)الخمار( قوؿ أبي نواس

 يف مف الّسفارػػػػػػػػنَ وَ  قد *صئقل    ليًل ،ُت إليو اٍر حططْ وخمّ 

 (3)وقولو 

 داجٍ  يؿُ ػػػػػػمّ ػػػػوال فٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػقاط إناخةَ     إليو رحمي  ختُ ناٍر أوخمّ 

 (4)وقولو 

 وارتفع النُسر وقد غابت الجوزاءُ    عٍة يتيا بعد ىجْ بّ ارٍة نوخمّ 

يبيف طبيعة العبلقة بينيما فيو المبلذ الذي  ،ار صاحب الحانةإف ذكر أبي نواس لمخمّ 

أنخُت(  ،فعاؿ )حططتوقد تجمى ذلؾ في استخداـ األ ،يجد عنده الراحة واألماف بعد رحمة طويمة

ذا الساقي بعد فيو يجد المستقر عند ى ،وكذلؾ أبو نواس ،ىما يعكساف االستقرار بعد الرحمةو 

كما أف توظيؼ الشاعر لممفعوؿ المطمؽ المبيف لمييئة في قولو  ،وأجودىا رحمة بحث عف الخمر

 )إناخة قاطٍف( أكدت ذلؾ المعنى المراد. 

                                  

 5/179، أشكاؿ الصراع في القصيدة العربيةالتطاوي، عبد اهلل ، :ينظر  (1)
 169: الديواف (2)

 *قبلئص: مفرده قموص وىي الناقة القوية، ينظر ابف منظور، لساف العرب، مادة)قمص(
 87و:نفس (3)
 161: نفسو (4)
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رى يس ،ر مجمس الخمر عند أبي نواساقتراف الواو بذك لحديث عفإلى اوعند االنتقاؿ 
 :(1)الشاعر عمى تفصيؿ الحديث بيذا المجمس ومف ذلؾ قولوقدرة  القارئ

 ُبؿ  بيف الَجناِف الحدائؽبقطر    ومجمس خّماٍر إلى جنب حانةٍ 

 رياٌض َغد ْت محفوفَة بالشقائؽ   تجاَه مياديٍف عمى َجنباتيا

 :(2)وقولو 

 ـُ ػػػػػػػػعيمجالسيـ وطاب بيا النّ    طابوا وطابت ومجمس فتيةٍ 

 :(3)وقولو 

 اػػػػػػإلييا ثلثًا نحو حانتيا ِسرن    ةٌ ػػػػّ ارٍة لميو فييا بقيوخمّ 

وىو ،فيو مكاف الميو والمتعة والراحة،في ىذه األبيات تظير عبلقة أبي نواس بالمكاف 
 ،لمشيورة بجودة كروميا وحدائقيا الغناءفيو يقع في بمدة قطربؿ ا ،يتميز بجمالو وحسف موقعو

المجالس  هوفي ىذ ،ففييا المياديف التي تنتشر عمى جنباتيا الرياض المحفوفة بشقائؽ النعماف
لذا ،يجد ىو وصحبو الطيب واليناءة وتعكس األفعاؿ المكررة)طابوا وطابت وطاب(ىذا األمر 

ىو مستعد إلحيائيا إْذ و  ،ف كانت ميجورةينما كانت حتى وا  فيو مستعٌد لمسير إلى ىذه األماكف أ
 :(4)يكفييا فخرًا أنيا كانت أماكف لمخمر وسقياىا حيث يقوؿ 

 بَيا أثٌر منُيـ جديٌد وداِرُس           واػػػػػػػػػػجُ ػػػػػودار َنداَمى عّطموىا وأدلَ 
 وأضغاُث ريحاف جنيٌّ ويابس  مساِحُب ِمف َجّر الز قاؽ عمى الثرى 

                                  

  274: الديواف (1)
 352:نفسو (2)
 379: نفسو (3)
 249: نفسو (4)
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نّ   عيدىـ دتُ بي فجدّ بيا صح ستُ بح  ي عمى أمثاؿ تمؾ لحابُس وا 

منيا إال األطبلؿ وبعض جر الزقاؽ عمى  ّر عمى ىذه الدار التي لـ يبؽمَ لقد 
وحبو لممكاف دفعو إلى إحياء  ،فعرؼ منيا أنيا داٌر اجتمع فييا الندامى وشربوا الخمر،التراب

بؿ إنو يصرح في القصيدة نفسيا ،حدٍ وال يقتصر األمر عمى يـو وا ،تقاليده حيث الميو والشرب
 -:(1)لممكاف حيث يقوؿ عمى بقائو في ىذه الدار أكثر مف يوـٍ وذلؾ تقديراً 

 خاِمُس  ؿِ يـو الترح  لُو ويومًا    ثاً ػػػػػػػػػػلوثا ،ماً ويوْ  ،ا بيا يوماً نَ أقمْ 

بؿ دفع أصحابو إلى ذلؾ مف أجؿ إحداث الضجة والصخب فيو  ،وىو لـ يقـ بيا وحده
 فيو ييدؼ إلى إعادة روح الحياة إليو بكؿ معانييا. ،بعدما أضحى خاليًا مف أصحابو

 يجد فيو الخمرأي مكاف  بؿ إفّ  ،وال يقتصر حديثو عف مكاف الخمر عمى البناء فقط
ويبدو أف الواو أصبحت عنواف الشاعر الذي يمج مف خبللو إلى موضوعو الذي إليو  يصبح محببا
ر تتميز بما تحممو مف انفعاالت ومشاعر ودالالت إيحائية لؤللفاظ، كما أف الشع ةفمغ يسعى إليو،

 ومف ذلؾ (2)األلفاظ تعبر عف أدؽ مشاعر النفس اإلنسانية وتكشؼ خباياىا وتصور مكنوناتيا
 :(3) قولو

 يؿِ ػػزلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيدا َمف راميا ب ـ  تي  ػػػٍة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيفَ مُ  برأسِ  ورٍ ناطُ  مةِ وخيْ 

ف واجيتْ   ظلليا تْ اءف يا الشمُس إذا عارضتْ   وِؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػخذنت بدُ آيا وا 

حيث يمتقوف ويشربوف عصارة الكرمة التي ،لقد أصبح الكـر مكانًا اللتقاء الشاربيف 

 والشمس خير حارس ليذا المكاف فإف جاءت ،قبؿ أف يصؿ إلييـ وىي تطرد اليـّ  ،يتقدوف بيا

ف جاء،قيدىا ض انتشرت ظبلليا ولمعت عنامف عر   .ت مف أماـ سمحت لمقادميف بالدخوؿوا 

                                  

 249:الديواف (1)
 136،في نظريات األدب مف قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديـ ينظر:موافي ،عثماف، (2)
 290:الديواف (3)
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 :(1)حيث يقوؿ أبو نواس،وتقترف الواو باأللفاظ الدالة عمى شاربي الخمر أو الندامى 

 ُب مْ ساف وال القَ فأضحى وما منو المّ   ة رَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحْ اح سَ باكر الرّ  ،ؽٍ وندماِف صدْ 

 :(2)وقولو 

 يد المصاليتِ ف الصّ ػػم ،األنوؼ ـ  ػػشُ    ػػػػػػػػػػػػػػَررٍ ػػػػػػػػػػػػوفتيٍة كمصابيح الدجى غُ 

  تِ و ػػػػػػػػػػػتنو بمبْ ػػػػػػػػػػيـ ممُ بْ يس حَ ػػػػػفم   ،امو صو يو الذي صالوا عمى الدىر بالمّ 

 :(3)وقولو 

ـْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييُ جُ وْ وفتيٍة كنجـو الميؿ أ  اء فرّاجِ ػػػػػػػػػػػػف كؿ أغيد لمغمّ ػػػػػػػػػػم   ػػػػػ

  اجِ ػػػػػقًا بازعوْ نحوىا سَ  ـُ يُ تْ ػػػػػػػػػػساق  ـْ ػػػػػػػػػػػػػػُ يجنّ يؿ إذا ما المّ  ،كأسٍ  أنضاءِ 

 :(4)وقولو 

 داحُ ػػػػػػػػػػػػػوأق دٍ يا أيْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػتموح ب اً برق  ٌر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ معتكوالمّ  ،وفتية نازعوا

 مصباحُ  المصباحِ ػػػك فلح في البيتِ   اػػراجًا وساقي القـو يمزجيأذكى سِ 

 :(5)وقولو 

رًا ػػػػػػيْ و ظُ ػػػػػػنا بػػػػػػػػػاٍر نزلإلى بيت خمّ    ػػػػػـيمطيّ  قد صرفتُ  صدؽٍ  وفتيافِ 
 (6)وقولو 

                                  

 39: الديواف (1)
 68:نفسو (2)
 84 نفسو (3)
 101: نفسو (4)
 164:نفسو (5)
 200: نفسو (6)
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 زاُر إ ؿِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميػػح مف الػػبوعمى الصّ   ػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػساقين ؿْ زَ ػػػػػػػػػػػػػػلـ يَ  ونديـٍ 

 :(1)وقولو

 وُس ػػػػػػػبو إليو النفصْ ػػػػػػت فٍ سْ حُ  ؿ  كُ    وِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيفي وجن كأفّ  وجميسٍ 

 :(2)وقولو

 *كاً حْ و مَ ط مواتاتِ مِ خْ عمى الصدؽ لـ يَ     ػػػػػػةً ػػػبؿ يزيد فكاى وندماِف صدؽٍ 

فيو مساو ،لنديـ أو الصاحب النظر إلى ىذه األبيات يكشؼ عبلقة أبي نواس با فإ
وقد حقؽ الشاعر عنصر المفاجأة في  .(3)مساو ليا في قداستيا وطيبيا وحسف أخبلقيا ،لمخمر

فتياف( وىي مف الجموع جمع ،ىذه األبيات مف خبلؿ أمريف أوليما: استخدامو لفظة )فتية 
 قد اجتمعوا عمى شرب الخمرو عنصر قوة؛ألف الوحدة حاصمة بينيـ  لكف القمة ىنا تصبح،قمة

الء الفتية قد امتازوا بصفات وثانييما :أف ىؤ  ،يـ واحٌد وىذا سبب قوتيـدفواالستمتاع بطعميا في
فقداسة  ،ف الطمعة والصدؽ في القوؿ والعمؿوحس ،وُخُمِقية حيث جماؿ الوجو وصفاؤهية قِ مْ خَ 

صدقًا في التعامؿ حتى يكوف قادرًا عمى القياـ بمسؤولياتيا وتحمؿ توجب عمى شاربيا  الخمر
 تبعاتيا.

وقوتيـ التي تتناسب مع والفتوة تمثؿ عنصر الشباب  ،لقد اختار الشاعر لفظة )الفتياف(
ف كانت عجوزًا في عمرىا فقد اكتسبت بو عزًا ودالالً  ،ىذه الخمر  ىذه المعشوقة التي وا 

فنورىا المع ،فييا  ةٍ أصحاب الطاقات القادريف عمى االستمتاع بكؿ شربوىي ال تميؽ إال ب،ومجداً 
 .مى مقاومتيا إال مف ىـ أقوى منيايقدر عال وطعميا الذع و 

ولو منيا مكانة إذا أصاب ،وىنا يصبح التكرار قانونًا مف قوانيف الفنوف التي منيا الشعر
 (4)خدـ وظيفة نصية ونفسية باأللفاظ والعبارات فيو ي عبثياً  عباً تبلموقعو فيو ليس 

                                  

 254: الديواف (1)
 289نفسو: (2)

 ر،لساف العرب،مادة )المحؾ(*محكا:المبلمس،ينظر:ابف منظو 
 91،أبو نواس بيف التخطي وااللتزاـينظر: شمؽ ،عمي،  (3)
 291،التكرير بيف المثير والتأثيرينظر :السيد،عز الديف عمي،  (4)
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 :(1)ومف المواضع التي اقترنت بيا الواو  بمفظ الساقي قوؿ أبي نواس 

 ابِ ػػػػػػػػضَ ذي ىِ  رّ ػػػػػػػػػػػػػػَ وجيد مياٍة ب   ريـ ٍ بطرِؼ  وبِ القم ومختمسِ 

 ابِ ػػػػػػػػب ؿ  ػػػػػػػػػػػػػػػػو مف كنِ سْ حُ  غرائبَ     تْ دَ ػػػفأب ،ت محاسنونَ حِ إذا امتُ 

 :(2)وقولو 

 ضراػػػػػػأخ ز  تَ يْ قضيًبا مف الريحاف يَ    تخاُلو ،الزماـ وأحوَر مخموعِ 

 :(3)وقولو 

  رِ دْ ػػػػػػػػػػػة البمَ لو ِسَمٌة يحكي بيا سِ    وػػػػػػف ُيْسِحُر طرفُ عؿ الخديْ تَ شْ ومُ 

 رِ ػػػػصْ نتيى الخَ موأعطافو منو إلى    إذا ما مشى ييتّز مف دوف نحره

فتاة حسنة صاحبة طرؼ جميؿ وعنؽ طويؿ ل األبيات في طياتيا أوصافاحممت لقد 
ولعؿ استخدامو لعدد مف ،وىو الساقي  ولكف الشاعر أراد بيذه األوصاؼ )غبلمًا(،وقامة ممشوقة

 ،ورحأ،مخموع،المشتقات بصيغة المذكر ال المؤنث ىو الذي أكد ذلؾ مف مثؿ قولو" )مختمس 
 ،بدر( ،)قضيب:ًا تتناسب مع المذكر مف مثؿ قولوختار لو أوصافثـ زاد عمى ذلؾ بأنو ا مشتعؿ(

 ولعؿ ىذا يقود إلى تساؤؿ مفاده: ما طبيعة عبلقة أبي نواس بالساقي؟

ولعؿ  ،لقد تحدثت العديد مف المصادر عف شذوذ أبي نواس وانجذابو لآلخريف مف جنسو
ف في مكامف النفس استجابات أذلؾ  ؛الباعث النفسي ىنا ُيَعدُّ مف أىـ العوامؿ المسببة لمتكرار

وعيو فإذا ألحت ىذه األشياء أو األفكار عمى الشاعر فإنيا تتردد في ال،مختمفة لؤلشياء الخارجية 
مفتاحًا لمفكرة المتسمطة عمى  األيدىفالتكرار يضع في  ،(4)ينعكس أثره عمى صفحة فنو اً تردد

طيا الشعر عمى أعماؽ الشاعر فيضيئيا حد األضواء البلشعورية التي يسمّ أوىو بذلؾ  ،الشاعر
                                  

 63، الديواف (1)
 222:نفسو (2)
 227:نفسو (3)
 330، التكرار في شعر محمود درويشينظر: عاشور ،فيد،  (4)
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بصدد البحث عف أسباب شذوذ أبي نواس وغيره ألف  والباحثة ليست (1)عمييايطمع القارئ بحيث 
إيجاد عبلقة بيف الكممة المكتوبة إلى سعى ت ياولكن ،ضوع بحاجة إلى دراسة كاممة ىذا مو 

و ما يعوضو عف المفقود في لقد وجد الشاعر في خمرتو وفي غممان ،والشاعر صاحب الكممة
فأبو نواس قد عجز لعدد مف األسباب عف تحقيؽ رغبتو الجنسية مع النساء فتوجو إلى ،حياتو 
لذا فقد ُعد  التكرار خاصية ،(2)ولكنيـ الغمماف الذيف اختمطت صفاتيـ بصفات األنثى  ،الغمماف

شحونة باإليحاء لغوية تتحوؿ عبر النسؽ العبلئقي في السياؽ الشعري إلى عاطفة م
يجابية في النص الشعري،والتوتر أبي نواس يقود إلى  دىذا التكرار عنو  .(3)تؤدي وظيفة تعبيرية وا 
 تتضح مف خبلؿ المخطط اآلتي:نتيجة 

لتفكير إلى اودفعتو  ،ف الواو في ىذه المواضع قد عممت عمى جذب المتمقي نحوىا إ
ة داخؿ النص الشعري عاكسة بذلؾ نوكشفت عبلقات كام،والتأمؿ في تمؾ األلفاظ الواقعة بعدىا

 :(4)اس حالة الشاعر النفسية وعبلقتو بالمكاف واإلنساف والزماف أيضًا .حيث يقوؿ أبو نو 

 وبُ ػػػػػػػػػػػػػمقُ  داـِ يا نحو المُ عُ نازِ تُ   ٍة ػػػػػػػػػػػػػػػػيبفتْ  تُ يْ رَ قد سَ  فِ جْ دَ  ةِ وليم

 :(5)وقولو 

 حُ طَ مْ وجوه الموالي فيو بالثمج تُ    اػػػػػػػػػػػػاـ العجوز كأنممف أيّ  ويوـٍ 

 شحُ رْ يَ  دُ مْ فالجِ  األجواؼَ  وأوقدتِ    اػبن تْ بَ يَ جعمنا صلنا الراح فالتَ 
                                  

  277-276،قضايا الشعر المعاصرالمبلئكة ،نازؾ، (1)
 43،نفسية أبي نواسينظر:النوييي ،محمد، (2)
 111،نقؿ دراسة أسموبيةدأمؿ ينظر:أبو مراد،فتحي ، (3)
 54، الديواف (4)
 120نفسو: (5)

صفات أنثوية تظير   الغبلـ
مكررة في ثنايا أبيات 
الخمرية ويسقطيا 

 الشاعر عمى ساقيو

أنثى يراىا في ذىنو  النتيجة
ؿ ما تقع ويستمتع بك
 عينو عمييا.
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 :(1)وقولو

 اسِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّ ور ميػػػػأح ادفٍ ػػػػػػبش   ػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياتِ لذّ  سامرتُ  وليمةٍ 

 سِ اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبمقي اً ػػػػػػػػنيا وزْ نكتالُ    ةٍ ػػػػػػػػػػػػػػكرخيّ  مف صيباءَ  نأخذُ 

ا كانت ظممة الميالي أو ثقؿ األياـ فميم،ف ليالَي الشاعر وأيامو تختمؼ عف اآلخريف إ
فظبلـ الميؿ  ،بمونيا المشع وضيائيا الخبلب إنيا الخمر ،سوتياقفإف شيئًا واحدًا قادٌر عمى تبديد 

وبيذا تكتمؿ حمقة  ،ىذا النور مف خمرتو المقدسة ىتأتيو ،ال يزوؿ إال بنور أعظـ وأقوى منو 
 ،المعبودة الخمر ،المقدسة فكرة الخمر ذىافاألفيو يريد أف يقرب إلى  ؛شاعرالالتقديس عند 

شعرىـ بالراحة واألماف في أصعب المحظات يوالحزف و  زيؿ عنيـ اليـّ يفطموعيا عمى معبودييا 
 ليبًل . هوخاصة إذا كاف العبد يطرؽ باب معبود

قصائده أجواء تعكس تمؾ الرغبة الدفينة لديو في تصوير  بعضأشاع أبو نواس في 
مجموعة مف لدى القارئ لتتولد ،اط بيا الجميع في حسف رعاية وعظيـ اىتماـوقد أح ،معبودتو

وقد قاد تكرار الواو مقترنة بما وشاربيا تمامًا كما ىي العبلقة بيف العبد وربو  العبلقات بيف الخمر
 :ىذا األمريوضح  تيوالمخطط اآل ،بعدىا إلى دفع القارئ لمتوصؿ إلى ذلؾ

 مكاف العبادة                                       شربيا كافم                     

 طقوس العبادة                   العابد             شارب الخمرة                     طقوس الشرب وآدابو

                                                       

             رفقاء العبادة                  أوقات العبادةندماء الخمرة                                             أوقات شربيا 

 حيفعمى ،قداسة خمرتو  التي يؤكد مف خبلليالقد قدـ أبو نواس مجموعة مف العناصر 
ى وقد انصرؼ عف االنشغاؿ بالمكاف والندام،يبدو اىتماـ مسمـ بيذه العناصر قميبًل في خمرياتو 
 عامؿ خمرتو معاممة عادية. والخمرفمسمـ ي ،بالحديث عف خمرتو وأوصافيا وتأثيرىا عمى شاربيا

نواس  أما أبو،عنده تقود صاحبيا إلى المتعة بأشكاليا المختمفة حيث الغناء والميو مع الجواري 

                                  

 241:الديواف (1)

   
 الخمرة

المعبو 
 د 
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وض ؽ كؿ فر ثـ معبودة تستح اً ثـ أمّ  ،ثـ زوجة ،جعميا معشوقةلي فيتسمسؿ في عرضو لخمرتو؛
 عنده تقود صاحبيا إلى النشوة الدينية. الطاعة والوالء فالخمر

فيي التي تخفؼ عنو  ،لو عف نظرتو لخمرتور مف خبلويجد مسمـ الزمف وسيمة ليعبّ 
 -:(1)حيث يقوؿ  ،وتدفعو إلى اإلقباؿ عمى المذات والشيوات

 ؿ ػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػاح والخُ بمقاء الرّ  وُ رتُ قصّ     رٍ ػػػػضتَ حْ ذات مُ مف المّ  يوـٍ  وربّ 

 جؿِ ة الحَ ضَ با عف بيْ فييا الصّ  ىتكتُ    *ةٍ ػػػػػنَ وليمٍة ُخِمَسْت لمعيف مف سِ 

 :(2)وقولو

 ؿِ ػػػػػػػػػػػفّ غَ مُ  رَ يْ ذات غَ ػػػػػػػػػػػػعمى المّ  رقيباً     وُ ػشَ يْ ُت عَ ات خالسْ ذّ ويوـٍ مف المّ 

 :(3)يقوؿ حيث وقد ذكر مسمـ رب بعد الواو 

 لً ػػػػػػػػػػػػػطوي وفُ ػػػػػػػػػػػيك وقدْ  يياتِ مْ بالمُ    وُ ػػػػػػػػػػُ ترْ صّ ػػػػػػبا قلمصّ  يوـٍ  بّ رُ لَ وَ 

 :(4)وقولو

 راُعذُ ػػػػػػػػػػػػػػو الْ ػػػػػػػػػػػػػػاتذّ ُت فيو إلى لَ عْ مَ خَ   رٍ ػػجِ تَ ػػػػػػػػػػػػػػعْ يو مُ ـ المّ يوـٍ بيوْ  بّ رُ وَ 

بو  شعري وىذا ما ،تسبب المتعة والميو عندهطراؼ التي تشكؿ طرفا مف األ إف الخمر 
وىي المرأة  وإذ تصبح المرأة حاضرة في مجمس ،أبيات مسمـ في الخمر اءةقر المتمقي عند 

مف أصحاب اليوى  اً شديدقترابا اذلؾ الغزؿ الذي يقترب  ،المعشوقة فيجمع بيف الخمر والغزؿ
 .(5)ف شوقو وحبو الذي يمذع فؤاده الـ العاشؽ وحنينو ونيراآالعذري الذي يصور 

                                  

 4، الديواف (1)
 *ِسنة:النعاس،ينظر:ابف منظور،لساف العرب،مادة)سنو(

 141: نفسو (2)
 56:نفسو (3)
 215نفسو: (4)
 266، العصر العباسي األوؿ، تاريخ األدب العربيضيؼ ،شوقي، (5)
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 :(1)قولوذلؾ ؿ امثو  

 ي ػػػػػػػػػػفينشْ بيا مف فيؾ تَ  كأسًا ألذ    ح فاسقيني غير الراّ  تسقيفَ  ف كنتِ إ

 ي ػػػػػػػػيؾ لوف الورد يكفينخدّ  ولوفُ   ؾ لي وريحاني حديثُ  ،راحي عيناؾِ 

 ي ػػػػػػػػػػػػني ويجزينيغنيُ  ؾِ نَ يْ عَ  فخمرُ    ٌج رَ إذا نياني عف شرب الطل حَ 

 ػػػػػػػي لقد صحوُت ولكف سوؼ تأتين   تْ ظَ عَ وَ  شيب لو أتتْ  ماتُ لوال عل

ف بقيُت فإفّ   رٍ فإف أىمؾ فعف قد أرضى الشبابَ    مينػػػػػػػػػػػػػيسالشيب ي وا 

حتى عندما تغزؿ  الشاعر ألفاظ الخمر ىوقد سيطرت عم ،واحدٌ أمٌر  إف المرأة والخمر 
بيا العاشؽ ىي  يمذّ التي قبمة الو  ،التي تجذب العاشقيف لعينيف عندىا ىي الخمرانظرة ف ،بالمرأة

 خمرياتو بيف قطبيف ىما الخمرفي الرشفة التي يشعر معيا الشارب بالمذة والنشوة فمسمـ يجمع 
 .اعنده ىي نفسيا المرأة ال انفصاـ بينيم نواس فالخمرأما أبو  ،والمرأة 

 اً و عمماء المغة العربية قديمبنمقد تف ،لواو أثٌر في التشكيؿ الصوتيولمحركة الواقعة بعد ا
وال ُبّد أف  ،إلى الحركات اإلعرابية. وقد ظير االىتماـ بيا صوتيا حديثًا فالمغة العربية لغة إعرابية

يكوف ليذه السمة أثٌر واضٌح في التحميؿ والدراسة لمنص األدبي عمى المستوى الصوتي والمستوى 
عمى  صبًّادرس المغوي القديـ في أغمبو منفإذا كاف ال ،(2)ي "فالحركات تمثؿ أوؿ النفسِ الدالل

فإف الدرس المغوي الحديث المعتمد عمى المنيج الوصفي ،الحركة اإلعرابية وتبريرىا والعامؿ فييا 
باط مما يؤكد ارت،وعبلقتيا بالنص مف الناحية الصوتية والداللية  أخذ يدرُس الحركة اإلعرابية

 .(3)العبلمات اإلعرابية فيي دالالت صوتيةو الظواىر الصوتية ارتباطًا كامبًل بالنحو 

                                  

 344 -343الديواف (1)
، أحمد، 21،نظرية المغة والجماؿ في النقد العربيسبلـ ،تامر ، (2)  84، االعراب محاولة الكتناه الظاىر، ينظر حاطـو
 12،حوي ودالليمف وظائؼ الصوت المغوي محاولة لفيـ صرفي ونكشؾ ،أحمد ، (3)



33 
 

الداللة الوظيفية النحوية التي يكتسبيا االسـ مف موقعو وتكوف العبلمة ذلؾ  ويضاؼ إلى
فالعبلمة اإلعرابية قرينة ميمة مف القرائف التي تعيف عمى تحديد المعنى و الوظيفة  ،دالة عميو

 .(1)كممة في الجممة وىذا غاية التحميؿ النحوي لم

وقد تنوعت الحركة بيف كسرة أو تنويف كسر والكسرة فييا قوة نابعة مف طبيعة المخرج 
فيو  ؛وتالذي تخرج منو فيي تخرج مف الحمؽ ولعؿ الكسرة تناسبت مع غرض أبي نواس وغاي

يسمؾ فقد أراد أف  ،السابؽ وفي زمنويريد أف يكسر القاعدة العامة التي سار عمييا الشعراء في 
وأف يبلئـ بيف ذوؽ  ،ألنو يريد لمشعر أف يكوف لسانًا لمحياة الحاضرة ،خرآ بشعره مسمكاً 

فيو صاحب أثر معنوي ،أما التنويف فمو مف الناحية الصوتية سمة عامة مشتركة ،(2)الشعراء
كأنو إيقاع  ،خرآومتنوعًا ومتدرجًا حينًا ،تؤديو الحركة اإلعرابية وتحدث أثرًا موسيقيًا قويًا حينًا 

 ،النوف حرؼ يغفُّ وذو وضوح سمعي . فالتنويف يمثؿ عنصر ثراء لغوي ذلؾ أفّ  ،مسموعمتميز 
 .  (3)فعمى مستوى اإليقاع الشؾ أنو يمثؿ رنة تحدث قوة إسماع حاممة ترددا زمنيًا طويبلً 

ؼ وقطع بسيط وقوة إسماع إذف فالتنويف يؤدي وظائؼ عدة منيا أنو أصبح عنصر وق
تدفع بالقارئ لمواصمة قراءة  البيت الشعري ليصؿ إلى مراد الشاعر المقصود . كما أنيا تحدث 

مف أبي  وليذا فإف كبل ،مبعثو كسر رتابة الحركات المعيودة مف فتح وضـ في النفس ارتياحاً 
المجرور بعدىا كما في استطاعا أف يقدما فكرتيما مف خبلؿ توظيؼ الواو واالسـ  نواس ومسمـ

وىكذا }ليمةٍ  ،يوـٍ ،ومختمس القموب ،وفتيةٍ  ،فتيةٍ  ومجمس ،خمارٍ  ،قيوةٍ  ،عقارٍ  ،مدامةٍ {قوليما: 
 دواليؾ.

خاصة فيما يتعمؽ بمفظ  ،حوؿ داللة األلفاظ المفردة الواقعة بعد الواوويبقى السؤاؿ 
فعمى حيف اىتـ أبو نواس  ،يفوالغبلـ بالنسبة لكؿ مف الشاعر  ،وبيت الخمر ،صاحب بيت الخمر

الغموض يكتنؼ عبلقة مسمـ بيما ويمكف  ففإ ،لكؿ واحد  وبإظيار عبلقتو بيما مف خبلؿ وصف
 :اإلجابة المتمقي جديبسيطة بينيما ل وازنةعقد م

                                  

 61،الشكؿ والداللة دراسة نحوية لمفظ والمعنىحامد، عبد السبلـ،  (1)
 2/414،حديث األربعاءحسيف، طو، (2)
 13،مف وظائؼ الصوت المغويكشؾ ،أحمد:  (3)
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 مسمـ بف الوليد أبو نواس 

إنساف يوفر األمؿ لكؿ مف نزؿ  صاحب بيت الخمر
 عنده بتقديمو الخمر .

حددة المعالـ شخصية غير م
 واألوصاؼ

 مكاف لميو والمتعة بيت األسرة المفقود بيت الخمر
خادـ يؤدي وظيفة وىي صب  التعويض عف نقص في ذاتو الغبلـ.

 الخمر
 وقد كانت الواو مفتاحًا قاد المتمقي إلى مثؿ ىذا االستنتاج .

كانت قادرة  فواو الحاؿ،ولمواو تجميات أخرى في خمريات أبي نواس ومسمـ بف الوليد 
ألدبي لكؿ منيما ولكنيا كانت عند أبي نواس اىي األخرى عمى بسط نفوذىا عمى العمؿ 

وال يمكف التعامؿ مع لغة نٍص ،بذلؾ عبلقات فنية متبادلة بيف ألفاظ المغة وتراكيبيا  مةمشكّ ،أكثر
نما مف خبلؿ الس نقؿ المعنى ال يقصد بيا  ياقات اإليحائية ؛ألف المغة ىنامف حيث وظيفتيا وا 

نما إحداث تأثير في المتمقي الذي يشكؿ جزءًا أساسيًا مف كياف النص .فالمغة ىي مادة الفكر  وا 
 .(1)وىي وسيمة نقؿ الشحنات العاطفية،وىي مادة التفاعؿ النفسي والشخصي 

 :(2)ومف أمثمة تكرار واو الحاؿ عند أبي نواس قولو

  الءييا في البيت ألوجفلح مف    رٌ ػػػػػػػػػػػػػمعتك قامت بإبريقيا والميؿُ 

 :(3)وقولو 

 داءُ وْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسَ  و كالقارِ تُ مّ حُ  يؿُ والمّ    وػػػػػػػػػػػػػب تَ اٍر أطفْ خمّ  منزؿِ  بّ يارُ 

 اءُ ػػػنَ سْ ه والعيُف وَ رِ كْ مف سُ  يميؿُ             و ػِ عجَ ضْ مَ  ٍة مف بطفِ رَ فْ فقاـ ذو وَ 

 

                                  

 109، 1994(،عدد)ا(،2،مجمة النجاح لؤلبحاث ،مج) المنيج األسموبي في دراسة النص األدبي ،عودة خميؿ (1)
 10:يوافالد (2)
 22نفسو: (3)
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 :(1)وقولو 

 َوالّميُؿ ُمحَتِبٌس في ثْوب ظمماءِ    و،ػِفْتياٍف سَمْوُت ل ياُرب  َمْجِمسِ 

 َتْغشى عيوَف َنداماىا بألالءِ           ِلُشْرِب صافيةٍ  مف َصْدِر خابَية ٍ 

ـُ َوّشػاءِ    يا،ػػػػػػػػػػكأّف َمْنَظَرىا، والماُء يقَرعُ   ديباُج غانَيةٍ  ، أو رْق

 :(2)وقولو

 كلىما عَجٌب في َمْنَظٍر عجبِ           ِب،ساٍع بكأٍس إلى ناٍش عمى َطرَ 

 ُصبحا َتَول َد بيف الماِء والعنبِ    عٌ ػػػػػػقامْت ُتريني وأْمُر الّمْيِؿ مجتم

 :(3)وقولو

 *بماٍء والد َجى صْعُب الِجنابِ           موالً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَمْقُروٍر َمَزْجُت لو شَ 

 رابِ بواِرُؽ نورىا بعد اْضطِ           تْ ػػػػػػػػػػػػػػػفمّما أف رفعُت يدي، فلح

وأمر الميؿ ،والميؿ حمتو كالقار  ،كرٌ تقولو]والميؿ مع فيإف تكرار الجممة الحالية 
وقد امتزجت ،[ جاء كنور عاٍؿ يقوـ بوظيفة التوضيح والتبيف بالجناوالدجى صعب ،مجتمع

فقد عممت الجممة الحالية ،رؽ الميؿ بمشاعر الرغبة القوية في تحقيؽ اليدؼ الذي يسعى لو طا
عمى بث الفضوؿ لدى المتمقي ؛ليسير مع الشاعر ليبًل وليصؿ معو إلى بيت الخمر طارقًا باب 

ولكف ىذا اليدوء  ،شدة الميؿ وحمكتو حيث اليدوء والسكينة لآلخريف صاحب الخمارة مؤكداً 
المشعة وىذا ما أكده في  توسببو خمر  ،وضياء منتشر وبؤ دسرعاف ما يزوؿ ويتحوؿ إلى حركة 

الجامحة التي  تفقد عكست تمؾ األلفاظ المشاعر واالنفعاالبوارؽ نورىا[،صبحًا ،الء قولو]أل
 بؿ تحداه وأحياه. ؛ؿ لـ يمنعو مف الخروج وطمب الخمرلحظتيا . فسواد المي تواعتر 

                                  

 24الديواف: (1)
 48:نفسو (2)
 62نفسو: (3)

 *الجناب:صعب المجاورة،ينظر:ابف منظور،لساف العرب،مادة )جنب(
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 ؛تحضيرىاوحاليا عند  ـ فتصبح مبلزمة لبياف ىيئة الخمرأما الجممة الحالية عند مسم
 :(1)قولو لصبيا في الكؤوس وتقديميا لشاربييا ومف ذلؾ

 بسِ قْ با في مَ لطمو الصّ تَ  بٌ يَ لَ    ا ػػيا والماء يطمب ِحممَ يُ وكأنّ 

 :(2)وقولو

 ب ػػػػعمى ذى مف سمؾٍ  رَ درٌّ تحدّ    اػرعيقْ يَ  الماءِ  صبيبُ كأنيا و 

 :(3)وقولو 

 راسَ الميؿ قد حَ  رداءُ و باكرتيا    يا ـ شاربُ ميُت اليّ يُ  راحٍ  وكأسِ 

يف لمحاؿ عنده أال وىو اختيار الشاعر  يدفع المتمقي لمتوقؼومع ذلؾ فإف ىناؾ شيئا 
بصورة الجممة االسمية فاألسماء التي شكمت مبتدأ وخبرًا وجاءا في محؿ نصب حاؿ. واألسماء 

عطائو لونًا مف الثبات  لذا فإف الشاعر ،تخمو مف الزمف وتصمح لمداللة عمى عدـ تجدد الحدث وا 
فالجممة الحالية عند األوؿ  (4)التي تحتاج إلى توصيؼ وتثبيتيمجأ إلييا في التعبير عف الحاالت 
ف األوؿ معنى الزماف والثاني يمتنازع ييفمجممة نفسيا معنلخمصت لمداللة عمى الزمف وكأف 

الدجى صعب  ،كرُ عتويعمو فييا اإلحساس بالزماف حيث ]الميؿ م ،بياف الييئةو معنى الحاؿ 
أما عند  ،يموح وراء نصاعة معنى الزماف باىتٌ  المناؿ[ ويخفؼ فييا بياف الحاؿ حتى كأنو ظؿ  

احـ معنى ز وىو ي ضحاالماء يقرعيا[ و  صبيب ،بياف الييئة ]والماء يطمب حمميا مسمـ فنجد أف
بط ميـ يبلـز ذلؾ أنيا عنصر ر ،ولواو العطؼ في الخمريات وقفة . (5)الزماف ويفرض نفسو عميو

عة والتركيز وعدـ وىذا يشعر القارئ بوحدة الموضوع التي تؤدي إلى المت ،األبياتمعظـ 
 لبللتفات إلى باقي أجزاء القصيدةكما أنيا عنصر القوة في األبيات وتقود  ،التشويش الذىني

                                  

 132:الديواف (1)
 209:نفسو (2)
 215نفسو: (3)
 153،دراسة األسموب بيف المعاصرة والتراثدرويش،أحمد ، (4)
 .www.majma.ong.jo"،كزي واليامشي"مثؿ مف وظيفة الحاؿالوظائؼ النحوية بيف المر النجار،لطيفة ، (5)
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 :(1)أبي نواس قوؿومثاؿ ذلؾ 

 اػػراىػػػػػػػِذكبِ  طيُبيا أَلَيَجني                  اػػُأَسّقاى ياػػػػػِبت   َمةً ػػػػػَلي يا  

 اػػػػػػػَوَنبداى َنقَتضي َموتوَرةً                   اػػػػػذنَوتَأخ تاَرةً  اػػػػػَنأُخُذى          

 اػػَوَصرعاى     ُفرساُنيا َفَنحفُ                   اػػػػػَوَتغِمُبن َأو الً  اػػػػػػيػػػػػَنغِمبُ           

 َتَقّصاىا َأف الَعيفُ  َوَتحُسرُ                   َتَمي ِبيا ِمف الَكؼ   َتمَتِيبُ           

ولذا  ،والثاني ىو الخمر ،واألوؿ ىو الشاعر وصحب ،كانت الواو الجامع بيف طرفيف لقد
 :اآلتيةيمكف تكويف العبلقات 

 شد  تأخذنا              نأخذىا  جذب 

 موبغم      تغمبنا               نغمبيا  غالب

 ضعيؼ          صرعاىا           فرسانيا  قوي 

 تحسر           تمتيب  

تظير الموحة قائمة عمى نزاع بينيما حيث يحاوؿ كؿ منيما أف يفرض نفسو عمى 
 ،الغالبوف أصبحوا مغموبيف لمخمر وتظير الواو تحوؿ الحاؿ فبعد أف كاف الشاربوف ىـ ،اآلخريف

 انقطعتوبعد أف أليبت العيوف بحرارتيا  ،ليا أصبحوا صرعى في ساحاتيا بعد أف كانوا فرساناً و 
وقد أدت  ،فاعمة بعد أف كانت مفعواًل بو لقد أصبحت الخمر ،عف النظر إلييا مف شدة ضوئيا

فيي توحي باالستمرارية ،في جعؿ الصورة حية أماـ المتمقي  األفعاؿ المضارعة دوراً 
فخمرتو ذات شخصية ،لعنصر الحركة دور في إبراز الفكرة التي يسعى ليا أبو نواس والتواصؿ.و 

فكرة  لممتمقيوىنا تظير  ،فتجذب اآلخريف نحوىا ،ولذع حاٌد يثير ،خاص يوقظ رٌ ينبعث منيا عط

                                  

 416:الديواف (1)
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وتظير واو العطؼ عند مسمـ  صرعى(،نغمبيا،الجنس حيف استخدـ الشاعر ألفاظًا مثؿ )نأخذىا
 :(1)في قولو 

ـُ عَ رَ  ـَ َفَأدَبَرت ِبِي  االػػػػػػػػػػُسُبِؿ الُسروِر َوَأقَبَمت ِإقب  مىػػػػػِكبوا الُمدا

ـُ َكرِخي ٌة َشمِسي     ا َأحواالػػػػػػػػيػػػػػػَقد ُخم َيت في َدن         ةٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَوَلَديُي

 يا الَبياَع َفغالىساَومُت صاِحبَ   اػػػػػػَحّتى ِإذا َبَمَغت َوحاَف ِخطاُبي

 َوَلَقد َأَطمُت َعمى الِخداِع ِجداال  وُ ػػػػػػػػػػػػمازاَؿ َحّتى ُحزُتيا َوَخَدعتُ 

 االػػػػػػػا مػػػػػػيػػػػَوِابَتعُتيا َفَبَذلُت في  اػػَوَأَمرُت جالوَت الَييوِد ِبَقبِضي

 االَحّتى َجرى ِمنيا الُسلُؼ َفس  َلـ توَط في َحوٍض َوَلِكف ُخم َيت

 االػػػػػجػػِ ا ُىناَؾ حػػػيػػَ ِإاّل الُكروـِ ل  فػػػػَخم يُتيا َوسَط الِحجاِؿ َولـ َتكُ 

  ِمف َخيِش ِمصٍر َوالَعباِء ِجلال  وُ ػػػػػػػػػػػػػػػَوَخز نُتيا في َدن يا َوَكَسوتُ 

رئ ؼ الواو دافعًا بالقاطاستطاع مسمـ أف يحقؽ الربط بيف أفعالو مف خبلؿ حرؼ العلقد 
وصواًل عمييا  ألف يعيش معو في لحظات المساومة عمى خطبة خمرتو ثـ خداع البائع وحصولو 

أف الشاعر ىنا ركز عمى ذاتو  وكتسب الجودة التي يرغب بيا. ويبدإلى تعتيقيا في دنانيا؛ لت
يا خزنتُ ،ياخميتُ ،خدعتُ ،برز ذلؾ مف خبلؿ قولو)ُحزتُ لضمير المتكمـ أ فتوظيفو ،الفاعمة دوف غيره

 و.فيبينو وبيف خمرتو وال دور لآلخريف  فالعمؿ ىنا مشترؾ( وكسوتُ 

في الربط بيف أجزاء القصيدة لتحقؽ الوحدة موسيقيًا إلى جانب وظيفتيا وتحدث الواو جّوا  
 :(2)في قوؿ مسمـ مثبلً  ظاىرٌ وىذا ، العضوية في الخمرية

 راالُعقا أطعُت اليوى وشربتُ    ـ لّشآألـ َتَر أني بأرض ا

                                  

 203: الديواف (1)
 189: نفسو (2)
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نّ  صغيرٌ    ني شادفٌ موناد شرْبتُ   اراػػػػغالص   ي أحب  وا 

 راراالس   يبدوتُ  ميُت اليموـَ تُ    قيوةٍ  رصافيةٍ  وصرؼٍ 

وفي ىذه األبيات تظير ذاتية الشاعر وتأكيده عمى نفسو مف خبلؿ عطؼ أفعاؿ دالة  
اس عند قراءة مستخدما ضمير األنا، ويتضح الفرؽ بيف مسمـ وأبي نو ،بعضاً عميو عمى بعضيا 

 :(1)قوؿي ىذه األبيات ألبي نواس حيث 

 داـ قػموبُ ػيا نػحو الػمُ عُ تػنازِ      ةٍ ػػػػػَ يػػػػػػفتبِ  ػريتُ دجػٍف قػد سَ  ولػيمةِ 
 ا ودروبُ ػلػن اتٌ يفػنمُ  قػصػورٌ           وػػػػػػػػػػػخػّمار ودوف محمّ  إلػى بػيت

 رقيبُ  الكبرياءِ  ولػيس سػوى ذي         ةٍ ػػعَ ػػػػػجْ ىَ  مػف إدالجػنا بعد فػُفّزعَ 

 بُ ػػػػػػػػػػيػػد وجاقبعد الرّ  دهُ وعاوَ     ػػػػػػػػػػػةَ ػَ يعاسِ  تكوفَ  فا أفْ خوْ  ـَ ناوَ تَ 

 صيبُ ػػَ حؿ منو خالػرّ  فّ أ فَ ػقَ يْ أَ و                  رهػػْ ِو طار ُذعمِ نا باسْ عػوْ ولػما دَ 
 بُ ػػػبػالزائريف عجي بٌ لػو طػرَ     اً ػػػػػػيًا ممّبيسعْ  الػبابِ  نػحوَ  وبػادرَ 

 بُ ػػػصيلػنا وىػو فيما قد يظّف مُ           ساجداً  كبّ و وانْ عػف نابيْ  طمؽَ أفػ
 بُ ػػػيػػػفػمنزلكـ سػيٌؿ لػدي رحػ    عصابةٍ  وقػاؿ ادخػموا ُحّييتـ مف

 غي لديو قريبُ يػبْ  وكػّؿ الػذي    ارهػػػػػػػػػػػػػػػػلػو فػأن وجػػاَء بػمصباحٍ 
 سيغيبُ  جى عػف ُممكوالػد   فّ إفػ          بائعاً  كنتَ  فْ إىاِت !أرْحػنا:ػقمناف

ـّ شباب  وبُ ػػػووث فػي كأسيا لػيا مػرحٌ     ياػػػفػابدى لػنا صػيباء ت
 يبُ ػػػػػولػي عػبيٍر سػاطعٍ  نػسيـُ     اػػبدا لي ىمافػمما اجػتلىا لػمند

 اظروف ربيبُ لػييا الػنّ إ يػتوؽ    رٍ ىَ ِمزْ  فػجاء بػيا تحدو بيا ذاتُ 

وقد تحقؽ ذلؾ  ،لوحة شعرية يقدميا الشاعر وفييا مساحة كبيرة لحضوره ىو ومف معو 
وىذا ،بفعؿ الحضور ليبًل إلى بيت الخمرمف خبلؿ الربط بيف مجموعة مف األفعاؿ بدأت 

رحيب ثـ فعؿ ذلؾ فعؿ الت وقد تبلالحضور لـ يمنع أىؿ البيت مف القياـ بواجبيـ تجاه زائرييـ . 

                                  

 55-54:الديواف (1)
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فالواو ىنا  ،والسرور ةوحصؿ فعؿ المتع ،الضيافة إلى فعؿ الغناء والطرب حتى نالوا حاجتيـ
أدت معنى الجمع والمشاركة بيف ذات الشاعر الفاعمة والمؤثرة عمى اآلخريف والمتفاعميف معو 

يوحي  ممحوظاً ا تصاعديًا يً مداخؿ أبيات القصيدة تنا ةيمانفعاؿ العمى مجموعة مف األ عتماداً ا
 بقوة السبؾ وعمؽ الداللة.

قيب عمى إشاعة جّو مف تعاو والفاء التي تفيد الترتيب واللقد تعاوف كؿ مف حرفي الو  
 ويحركو في بوجوده مف خبلؿ ما المتمقي شعريذلؾ اإليقاع الخفي الذي ،اإليقاع الداخمي لمقصيدة
تمؾ االنفعاالت التي تنعكس  ،بدعفيو انعكاس لبلنفعاالت النفسية لمم،مف مشاعر وأحاسيس 

فالفاء في  ،(1)المتمثؿ باختياره المتميز لمكممات والحروؼ وأسموب صياغتيا  المغوي وتشكيمعمى 
ىذه األبيات عكست استجابة سريعة مف الساقي لتمؾ األفعاؿ التي جاء بيا الشاعر في قصيدتو 

لحامى عوىذا دليؿ عمى أف الشاعر وصحبو كانوا في عجمة لمحصوؿ  يـ في وصوليا حخمرتيـ وا 
 وقد الحظ صاحب الخمرة ذلؾ فأجاب طمبيـ دوف تأخير . ،إلييـ

 الكاؼ(،حرفي الجر )مف تكرار  -

بعض السياقات الشعرية يؤدي إلى إضاءة لفظة أو عبارة ؛فيجعميا أكثر في إف تكرار الحرؼ 
عادة ما يتـ ذلؾ مف خبلؿ اقتراف و  ،بروزًا أو تميزًا عف غيرىا مف ألفاظ البيت الشعري أو عباراتو

الحرؼ المكرر بمعظـ عبارات البيت الشعري في حيف يبقى المفظ أو العبارة المراد إضاءتيا 
 .(2)خالييف مف التكرار

عف حرفي الجر )مف(و)الكاؼ( لما ليما مف أثر في تعميؽ الداللة الحديث ثرت الباحثة آولقد 
ومف ،رة المعاني متنوعة الغاياتافخرى لوحة شعرية و ع حروؼ الجر األولكنيا شكمت م ،والمعنى

 : (3)ذلؾ قوؿ أبي نواس 

 فِ نَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ كي عمى فحماـٍ يبْ  فْ مِ و     ػػػفِ مالدّ  دارسِ  وصؼِ  فْ مِ  سفُ أحْ 

                                  

 15-10، التجديد الموسيقي في الشعر العربيينظر :عيد ،رجاء، (1)
 55، التكرار في شعر محمود درويشينظر: ناصر،عاشور فيد:  (2)
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 ى أذفِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريحانٌة ترّكبت عم   ػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػيمُ عّفت معالِ  ديارٍ  فْ مِ و 

 فِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَحسَ  يا كؿ نّيرٍ قد حفّ    ٍة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي روضٍة بالنبات يانع

 فِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباليم فَ ِسطْ وشُي ثياٍب بُ    اػػػػػػػػػػػػػػػػػفيزخارِ  مف يُ ما الوشْ كأنّ 

 فِ ػػػػػػػػػػػػػػعط فْ مِ ٍف و دمعْ  فْ مِ تأتيؾ    اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخالطيال القذى يُ  وقيوةٍ 

 فِ ػػػػػػػػػػػػوط فْ مِ  العروسِ  إليؾ مثؿَ    ػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارٍة تروع بيخمّ  تِ بيْ  فْ مِ 

 فِ ػػػػػػػػػػػػػػػػيا في المذاؽ كالّدىُ ولينُ    اعدةٌ ػػػػػػص يا في الرؤوسِ سورتُ 

 فِ ػػػػػػَ ػػػػػػػػػػػػػػػػالَحس ؼُ َع فيو طرائدِ بْ أُ    جٍ نػػػػػػػغكؼ  ظبي أغّف ذي  مف

 َزفِ ػُ م مفشاح عمييا الوِ ،ػكأس   )ـ(    ػػفي ال يقةِ عقيسعى بصفراء كال

  فِ ػػػػػػػػػػمَ موؿ والدّ الطّ  صفاتِ  فْ مِ و    ةٍ ػػػػػػػػػػػمبَ نعِت دعْ  مفى يأش فتمؾ

عنده أفضؿ  فوصؼ الخمر،الكامف في نفس الشاعرلقد قاد حرؼ الجر )مف( إلى بياف 
لت )مف( في البيت األوؿ عمى بياف فقد دَ  ،اآلثار الدارسة أو الحماـ الباكي عميومف وصؼ 

وقد تجمت حياتيا  ،المفعمة بالحياة األطبلؿ الخالية ويتجو إلى الخمرفالشاعر ينفر مف  ،الجنس
فمنبت خمرتو ،يزينيا  ما كاف مصنوعًا مف )معدف وعطف( ما وخير ،البييةفي زخارفيا وحمتيا 

فقد كانت )مف(ىنا ،بركيا حوؿ األرض موموطنيا موطف اإلبؿ و ،واىر مف الذىبمنبت الج
بمعنى بعض ألنو أراد اإلشارة إلى بعض مكوناتيا وخصائصيا ثـ تأتي )مف(في قولو: )مف بيت 

مف كؼ ظبي (؛ليبدأ الشاعر غايتو المكانية داعيًا القارئ ليتحرؾ معو حركة ال إرادية  ،ةخمار 
وىي بدورىا تقود صاحبيا شيئا  ،ويد الساقي؛ليصؿ إلى عروسو التي تزينتتبدأ ببيت الخمار 

 :(1)صؿ إلييا إنساف وتفعؿ ما تريد بشاربيا حيث يقوؿ ًا حتى تدرؾ أبعد نقطة يمكف أف يفشيئ

 فِ ىُ ولينيا في المذاؽ كالد     صاعدةٌ  ؤوسِ يا في الرّ رتُ وْ سَ 

                                  

 408:ديوافال (1)
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فاسـ الفاعؿ يعمؽ  ،لمعنى العميؽ(كشؼ عف اتخداـ الشاعر السـ الفاعؿ )صاعدةإف اس
فإف ،الرأس في ظاىراً  وقد جعؿ أثر الخمر ،(1)داللة التجدد واالستمرارية دونًا عمى باقي المشتقات

 المسيطر عمى عمميات الجسد. ألنو ؛ُسّر العقؿ ُسّرت معو أعضاء الجسد جميعيا

 :(2) ومف األبيات التي تكرر فييا حرؼ الجر مف  عند مسمـ قولو

 ِب ػػػػػػػػعيو والمّ المّ  ريفُ وكيؼ يصحو قَ    بِ رَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال ال وال طَ  ةٍ لذّ  فْ مِ  حُ صْ أ لـ

نّ    ػةَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمذات دائبتنازعني الّ  ينفس  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأرب مفْ  ذاتوالمّ  ما الميوُ وا 

 نبِ ػػوالع  نتاج الماءِ مف ىات اسقني   وػػػػػػػػػػػػػػػقمُت ل قاؿ :ىاؾ الكأسِ  وشادفٍ 

 بِ ػػػػػػػػػػالحق  ِمفٌر حمراَء بكرًا ليا عشْ   يا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسممّ ففقاـ يسعى إلى دّف 

 بِ ػػػػػػػػػػػػػػنس بني ساساف مف تِ بيْ  رِ غيْ  في      اليس لي اسِ نّ ال محجوبٌة مف عيوفِ 

  بِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعمى ذى ؾٍ مْ سِ  ِمفر ُدر  تحدّ   ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيقرعي الماءِ  يا وصبيبُ كأنّ 

 بِ ػػػػػػػػػػستَ كْ غير مُ  حلؿٍ  ِمف مكسوبةً   اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي يضف   افَ قدى كانت ذخيرةَ 

 ة ألبِ ػػػػػػػػَ ػػػػػػػػػػػػػيروىا غذْ صيّ  ابنةٍ  مف  ًا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػغذاىا فيا عجبعى أباىا ويُ دْ يُ 

ؿ مع ما بعده الفكرة التي يسعى وشكّ  ،لجر )مف(عند مسمـ في ىذه األبياتتكرر حرؼ ا
ولكنو  ،وىي صفة مف صفاتو العدة التي يتميز بيا ،في ىذه الحياة ىو الميو والمتعة ه فمراد،ليا 

  .ميتـ ىنا بالتأكيد عمى ىذه الصفة عندما قاؿ )مف أربي(

لخمرتو فيي  اً التي تمييا ؛ ليقدـ الشاعر وصف ر)مف( في األبياتثـ يتوالى حرؼ الج
واتضحت ىذه  ،الذىب المعٌة لمعافوىي  ،قد عتقت لفترة مف الزمفو ،نتاج الماء والعنب

 ،سمؾ،النسب،الحقب ،األوصاؼ مف خبلؿ األلفاظ الواقعة بعد )ِمْف( حيث]نتاج الماء والعنب
 ابنٍة[ .،حبلؿ 

                                  

 189، 2000،رسالة ماجستير جامعة النجاح،  دراسة أسموبية في شعر أبي فراس الحمدانيينظر:كتانة ،نييؿ ، (1)
 209:الديواف (2)
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 قد ا المذكورة و محضورًا في أبيات قصائدى األكثريف ىي المفظ مرة الشاعر خلقد كانت 
بعث مف استطاعا إضاءة الجو الشعري بتكرار حرؼ الجر مع ما بعده ؛ليشكؿ ذلؾ الشعاع المن

 .والمعبر عف جودتيا الخمر

ويكوف لتكرارىا دور  ،مف عناصر تشكيؿ الصورة الشعرية يماً مح الكاؼ عنصرًا بوتص
 :(1)ومثاؿ ذلؾ قوؿ أبي نواس ،ة المتحدث عنو في البيت الشعريميـ في توضيح حال

 اءِ ػػػػػػػػػػػػبيض ةٍ ياقوت فلكأُس مِ او   َرَة ػػػػػػػػػػػػػػُحمْ  *بجاديّ كالفالخمُر فينا 

 اءِ ػػػػػػػػػػػػػالفأف  ةِ غَ ثْ كوع بمعند الرّ   حًا ػػػػػػػػّ زاؿ مسبكالغوالكوُب يضحؾ 

 وزاء ػػػػػػػػالج كواكبُ  الظلـِ  طَ وسْ    رتْ ػَ ػػػػػػػػػػػػإذا ج الزجاجِ  وكأف أقداحَ 

 ءِ نقا *فوؽ دعصِ  بافٍ  قضيبِ ك  وٌر ػػػػػػيسعى بيا مف ولد يافث أح

 اءِ ػػػػػػػػػػػػػػاقٍة وحيلبَ  فِ سْ ى بحُ نّ غَ    إذا انتشى مف رأيتَ  وعِ كأط وفتىً 

ولونيا  بالخمر بدءاً  ،المتشابكةوالكاؼ ىنا أضحت مفتاحًا يقود إلى مجموعة مف الصور 
ففي البيت األوؿ نرى  ،بعدىا إلى الساقي وحركتو الناعمة المثيرة ،انتقااًل إلى الكأس وصوتو

 لينتجا كساءً  ؛مر واألبيض أحدىما ناتج عف الخمر واآلخر ناتج عف الكأسامتزاج المونيف األح
الغزاؿ الذي يسبح  أس الذي يشابو صوتكفيطمع عمينا صوت ال ،يبير الناظريف إليو مخططاً 

وىي حركة ناعمة تشبو حركة غصف  ،الساقي ةثـ ينتيي بحرك ،عند الركوع بمغة يكرر فييا الفاء
إف الصوت والموف والحركة عند أبي نواس في أبياتو عوامؿ  ،لباف عمى قطعة الرمؿ الناعمةا

ي الطبيعة وىو يجد ف ،الشخصية العاشقة لكؿ ما يمت لمخمرة بصمة تمؾميمة في الكشؼ عف 
لؼ ىذه العوامؿ مع آوالطبيعة ىي موطف الخمرة فبل بد أف تت،ما يساعده عمى التعبير عف ذلؾ 

نفسو عند  وتؤدي الكاؼ الدور.الخمرة المقدسة حيث لتعبر عف فرحتيا بما نتج  منيا  ؛بعضيا

                                  

 29ف:الديوا (1)
 *البجادّي:كساد أحمر مخطط،ينظر:ابف منظور،لساف العرب،مادة )بجد(
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ف لـ تتكرر عنده ب،مسمـ فيي تساىـ في تشكيؿ الصورة لتصبح حاضرة في ذىف القارئ  شكؿ وا 
 :(1)كبير حيث يقوؿ 

  االػػػػػػػػػػػػػػػػػلقولي ب ىكرًا وما ألقسُ   ػرًا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّ متحي وِ ئَوامَ غُ مِى عفمضى 

 زاال  دْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق وُ يدـو وعيشُ  ىأنّ   وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيـ فكيؼ لي بدوامىذا النّ 

 ذاال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ م داعّداتو ِمنو فجِ    تْ َمقَ خْ ابيس قد وب المّ ثّ كالأصبحُت 

  ثاالػػػػػػػػاألم بُ رِ ماف وأضْ أشكو الزّ    وػػػػػػػػػػػػػػػػػمُ و عقْ جؿ الُمدلّ رّ كالوبقيت 

ليؤكد فكرتو التي يسعى إلييا  ،رار حرؼ الكاؼ الذي أفاد التشبيويتكئ الشاعر ىنا عمى تك
وزواؿ ىذا  ،ر يكوف بدواـ حياة الميو والمتعةلنعيـ في نظر الشاعفا،في نياية أبياتو الخمرية 

وتختمط عميو األمور في  ،البالي ؽْ مِ الخَ  بِ ى ضياع الشباب فتصبح حالتو كالثو النعيـ يقود إل
 عر وال يرغب بو.اعقمو. وتكثر عنده شكوى الزماف. وىذا أمٌر ينفر منو الش

  تكرار حرفي النفي ما و ال -

ف كاف تكرار الحرؼ عممية ال إرادية مف ،يسعى إلييا الشاعر رؼ أىدافاً إف لتكرار الح حتى وا 
ُيَمنع منْعا  :وكأنو يريد القوؿ ،س عنواف لقداسة خمرتو وعمو شأنياوالنفي عند أبي نوا، المتكمـ

رًا فمف كاف موقّ  ،ووالتعامؿ مع توعمى مواجي مف ىذا الشيء إال لمف كاف قادراً  باتًا االقتراب
 :(2)تو معميًا لشأنيا فيو المستحؽ ليا وفي  ذلؾ يقوؿ لخمر 

 اػػػني قّطبشمّ  ئيـ الذي إفْ المّ  الو    ي ػػػػػػنربُ شْ يَ ، دِ بيني مف العرْ ال تمكنّ 

 اػػػػمبد الص  وال مف يعبُ ،الييودِ  الو    ـػػػػػػػػػػػػػػيار رب  الن   فإفّ ، وال المجوسِ 

 ؿ األدبايَمْف يج الباب و الشّ  ِغر     ال و ،ػػػػػؽػػػيفالذي ال يست ال الّسفاؿِ و 

 اػػبرَ قاة ولكف اسقني العَ ِمَف السّ    رني وقّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمف ي إالّ  األراذؿِ  الو 
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 ،قداسة مشروبو تأكيدفي  دتي انطمؽ منيا لرسـ ىدفو المنشو إف )ال( ىي بؤرتو المركزية ال
كؿ  ،سيحي والسافؿ وقميؿ الخبرة بالحياة والرذيؿفالسكير السيئ والمئيـ والمجوسي والييودي والم

تكوف وقفة وىنا  ،أما المستحؽ ليا فيو العربي الذي يحسف التعامؿ معيا ،ىؤالء غير جديريف بيا
فكيؼ يطمب عمى لساف  ،وبيتو وموقفو المنحاز لغير العربفقد عرؼ عف الشاعر شع ،الباحثة

 خمرتو أف يكوف العربي ىو الموقر ليا؟

ؿ الفرس عمى العرب وأعمى مف شأنيـ ألنو ضّ أف الشاعر في شعوبيتو إنما فَ  لباحثةتظف ا
 رـ يزدلإذف فيو  وجد في أسموب عيشيـ ما راؽ لو مف عبث وصخب يألفيما مف كاف مثمو.

ولعؿ  ،الشدةيتصفوف بوىـ عمى الرغـ مف ذلؾ  ،يـبيـ بؿ اشمئزازًا مف طريقة حيات اً العرب كرى
تريده الخمر حتى تحصؿ المقارعة القوية بينيا وبيف شاربيا فتتحقؽ المذة وفي ىي ما  شدةىذه ال

 : (1)ىذا يقوؿ 

 يبُ ػػػػػػػالحم بفُ ال المّ  وىذا العيُش    ػػػػػػػػػػبوادي ال ـُ يَ ال خِ  فيذا العيُش 

 :(2)يقوؿ في إحدى خمرياتووىذا مسمـ 

 والطربِ  يوِ المّ  فُ وكيؼ يصحو قري   ٍة ال ال وال طرِب مف لػػػػذّ  حُ لـ أصْ 

استمراره في  ميو والمعب مكررًا )ال( النافية لتأكيدنفسو صحوتو مف حياة العف  ينفي الشاعر
ىذه الحياة العابثة وقد كاف لكممة )قريف( دور في دعـ ال النافية إذ ال يمكف لمشاعر أف يفترؽ 

 عف ىذه المتعة .

 :(3)يا بقولويتبعثـ 

 يبِ ذاىا بحّر الشمس والمّ وال غَ    بائُعيا ػظػػػػىا بمصيؼ القيلـ َيْغذُ 
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 :(1)ثـ يقوؿ 

  خبِ بالن   بِ رْ ِصْرًفا ونبدأ بعد الشّ   ربياشْ أحسُف منيا حيف نَ  ءَ ال شيْ 

 ربِ ػػػػػػػػػػػػالع يَؾ يا ريحانةَ فّ بك إالّ   ـٌ رَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ جوٌد وال ك لف ذبف  ال تكْ 

الشاعر وجودتيا  تعمؽ بخمراألوؿ ي: األبيات عف أمريف ر )ال( في ىذهلقد كشؼ تكرا
 ،ب األخرىاحيث تـ تصنيعيا بطريقة عالية الجودة مما يجعميا مميزة عمى غيرىا مف أنواع الشر 

( كانت ال)، فػػلثاني مرتبط بذلؾ االنتقاؿ اليادئ لمشاعر مف موضوع الخمر إلى موضوع المدحاو 
ا، وتكتسب )م،حانة العرب(المتصؼ بالكـر والجودماه )ريإلعبلء شأف الممدوح الذي س ُمدخبل

ومف ذلؾ قوؿ أبي نواس والتأكيد (النافية معنى أقوى عندما تقترف ب)إاّل( التي تفيد الحصر ال
(2): 

 ْىرُ دّ ػػػفإف طاؿ ىذا عنده َقُصر ال   إال ُسْكَرة بعد ُسْكَرٍة  ُش فما العيْ 

  رُ كْ ػػّ ي الستنتعْ ي إال أفْ  ـُ نْ وما الغُ    تراني صاحيًا  إاّل أفْ  فُ بْ غَ وما ال

 :(3)وقولو

  كراػػأسػػػػف ألذّ  ُش إاّل أفْ وما العيْ   يًا ػػػػػػػػػػػػػػػػػاحتراني ص ُش إاّل أفْ يْ فما الطّ 

 :(4)وقولو

 رُ مْ ػػػػػوالخ لغوايةُ اوما وطري إال   ٌش وادِ ػػػػػػػػػُت وما يشجي فؤادي خو غد

 :(5)وقولو 
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 واآلسِ  ريّ والخيْ  في الوردِ  أكفاءِ  )ـ( مع الػػ بالمداـِ  ش إالّ عيْ في ال رَ ال خيْ 

 (1)وقولو 

ـُ أشرُبي إالّ  ال عيَش    حاػبطَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصْ رًة ومُ ػػػػػامغتبقًا ت  ػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػالمدا

ة نة فيو يجعؿ طيب الحياوفمسفتو في الحياة بيّ ، فرسالة الشاعر في ىذه األبيات واضحة
رفيقة دربو كانت  فمف لـ تكف الخمر ،ىو شرب الخمرونعيميا محصورًا في شيء واحد أال و 

يفيد المبالغة عند الببلغييف  لمنفي مع الحصر فالتكرار ،وكانت لحظاتو ثقيمة مريرة ،حياتو بائسة 
 وضحيا .يكد الفكرة و يؤ  كما

 :(2)أما مسمـ فيجعؿ أسباب سعادتو محصورة في جانبيف حيث يقوؿ 

  ؿِ ػػػػػػػػػػػكحأ ورَ أحْ  كؼّ  مداـٍ  عُ صري  ػدا ػػػّ ػػػػوسأبيت مُ  وما العيُش إال أفْ 

 (3)ؼ االستفياـ الذي يفيد النفي بقولوويوظّ 

 ؟ الن جؿِ  فِ يُ اح واألعْ الرّ  عَ وأغدو صري  باأروح مع الصّ  أفْ  ىؿ العيُش إالّ 

ا المتعة عند أبي نواس فكامنة في الخمرة أم ،والمتعة عند مسمـ ىما الخمرة والمرأةالسعادة قطبا 
 وروحيا الممتيبة.

 تكرار األفعاؿ -

كاف ذلؾ التكرار وقد ،لقد تكررت األفعاؿ في خمريات كؿ مف الشاعريف تكررًا ممحوظًا 
وا بيـ أال وىو ممف أحاط ،حضور الذات الشاعرة في عمؿ قد يرفضو اآلخروف محاولة لتأكيد
 رتيا.ومعاق شرب الخمر
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مؿ الفعؿ عمى جعؿ المتمقي أكثر إحساسًا بمجريات األمور ؛ليصبح فاعبًل في مجمس وقد ع
"فالفعؿ دعامة أساسية مف دعامات الجممة ،وكأنو واحد مف أولئؾ الجالسيف في الحضرة  ،الخمر

كما أف القيمة المعنوية لمفعؿ (1)الشعرية وغيابو يجرد الصرح المغوي مف األساس الذي يدعمو"
ونو كممة يدخؿ فييا عنصر الزمف والحدث بخبلؼ االسـ الذي يخمو مف عنصر تنبعث مف ك

وليس كذلؾ  ،الزمف؛ وألف)ىذا العنصر( داخؿ في الفعؿ فيو ينبعث في الذىف عند النطؽ بو
 .(2)االسـ الذي يعطي معنى جامدًا ثابتًا ال تتحدد خبللو الصيغة المراد إثباتيا

ة موظفًا مجموعة مف األفعاؿ الماضية والمضارعة لقد شكؿ شاعر الخمرة لوحتو الشعري
بلت و التحرر مف فنلبلويسعى فيو ،في محاولة لمبحث عف زمف جديد يحقؽ فيو ذاتو ،واألمر 

 ،محاضر بقيودهلوال ،فيو ال ييتـ لمماضي بآالمو  وقيود المجتمع الزائفة ،قيود الزمف القاسية
وتجاوزه حدود ،ؿ التي تعكس االنطبلقة القوية لمشاعرالشاعر يبدأ معظـ أبياتو باألفعا فإفولذلؾ 

 الزمف واالنفبلت مف إساره .

 :(3)قوؿ أبي نواسفي  كما ،مكثؼ في أبيات الخمريات ومطالعياولفعؿ األمر حضور 

 اػػػػػػػػػػػػػػيؾ كيؼ قد صاحأما ترى الدّ    اػػػاحالرّ  قني؛فاسْ احِ ىاِت مف الرّ 

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقد الح حُ ابلصّ او  ،رفاً صِ نْ مُ    رهػػػػػػػػػكَ ػػػػػػػػػػػػػفي معسْ  يؿُ المّ  وأدبرَ 

  اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمرتاح تُ حْ بَ ي إلييا أصْ إنّ    رًا قني  بكْ فاستعمِؿ الكأس واسْ 

 :(4)وقولو 

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػالّنصوح رِ في الخمْ اعِص و    ػبوحاػػػػػػػػػػػػػػػّ اليـو الص اكرْ ب

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنوح ؾِ مْ في الفُ  عيدتْ    ػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍر قمف عُ  اسقينيا و 

                                  

 178الولي ، .تر:محمد بنية المغة الشعريةكوىف ،جاف: (1)
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 (1)وقولو 

 اذيػػػػػػػػػػػػػػػكالك مف خمر قُطرُبٍؿ حمراءَ   احً بِ طَ صْ مُ ، يسافَ في نَ  عمى الوردِ  ربْ اش

 ذِ ادػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أكناؼ بغتوطنً سْ مُ  متَ ما د  ةٍ ػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػػػػواخمع ِعذارؾ ال تأتي بصال

 اذي ػػمف م*مارُ غكما يشرب األ تشربْ   وال  ؽِ تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالع ؾ بالخمرِ شبابَ  نع ـْ 

 ّذاذِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحبؿ ج بإخاءٍ  ؿْ صِ وال تَ   وػػػػػػتنيا مودّ لؾ في الدّ  فتْ صِصْؿ مف 

 (2)وقولو 

 اَراػػػػػػػػػػػػػػػػػػواْشَرِب الرّاَح الُعقَ  اَراػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالػكػأَس نػَيػباِدِر 

 اراػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَرُبيػا كػْيػًل ِعػػيػ )ـ( ػػػػػػػػػْ ػا َتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواْسِقػنييا مػثمػمَ 

 كي اْلُجّمناراػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَؾ، وتحْ  )ـ(            ػػػػػْ ح المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَخػْنػدريسػًا ، تنفػ

 ماَراػػػػػػَؾ خُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ ػماَء زاَدتْ  )ـ( ػػػػػػػػػػػا اْلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفإذا أكػثُػػَرَت ِفػيي

 الػِعػذاَرا َمػَعػْف ِفيػيػاػػػػػػػػػػو اْخػ اً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاْمِض في المّذاِت ُقْدم

 ػػريػػةَ  دارَاػػػػػػػػػػػػػقواجػعػَػِؿ ال ًا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواْجػَعػِؿ البسػتاَف بػيػتػػ

 ييا المياَرىػػػػػػػػػػػػػػػػػف واْرتِبطْ  ًا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوأِطػْر فيػيػا َحػمػػامػػ

ذا كاَف قِ   اراػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوتَوّقْعَت الُعصَ  اؼٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَطػوا 

 اراػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن فكَفى بالشمسِ  سٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاْطُبِخ الرّاَح بشمْ 
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فيي ،ييف ُيَعّد أسموب األمر مف األساليب التي تنازع البحث فييا كؿ مف النحاة والببلغ
 .(1)وال انفصاـ بينيما ،ثـ تختمؼ طريقة المعالجة ،شركٌة بينيما في موضوعو

ويراد منو ،ويأتي األمر إما بمعناه األصمي الذي يعني طالبًا محددًا يوجو إلى المخاطب 
ما أف  ،دي ميمة معينةيقوـ بأمر ما أو يؤ أف  معناه الحقيقي  إلى المعاني التي  عفخرج يوا 

 .(2)يستفاد منيا في السياؽ نفسو

يكوف خاصية أسموبية وىذا ما نجده  ،جديدة لذي يأتي بو األمُر ويكتنفو معافٍ فالنسؽ ا
 فميما كاف،وف قصد في قوؿ نور الديف السد: "ال يمكف أف تظير خاصة أسموبية في التركيب د

 .(3)فإنو يأتي استجابة لنسؽ  ،في التركيب اً التغيير طفيف

وفي شعر كؿ مف أبي نواس ومسمـ جممة مف الصيغ والتراكيب التي تتخذ مف األمر 
 .إلى دالالت ومعاٍف أخرى ولكنيا في جوىرىا األسموبي تخرج عف ىذا الظاىر ،ظاىرًا  ليا

 ،نزلة فيكوف األمر بمعنى االلتماسموأبو نواس في أمره يخاطب طرفًا مساويًا لو في ال
ولكف ىذا الطرؼ الذي يخاطبو الشاعر ىنا  ،وغيرىا (اجعؿ ،باكر،اسقني  ،ومف ذلؾ قولو)ىاتِ 
أو  وكأف األمر مف الشاعر إلى الشاعر نفسو ،واضح األوصاؼوغير  غير محدد المعالـ

؛ألنو العنصر األكثر لقصيدة ايجعؿ نفسو محور يريد أف  وكأنو ،المصاحب لو في شرب الخمر
 ،وىو الذي يوجو مجمس الشرب بالوجية التي يريد ،مر الناىيفيو اآل ،حضورًا في الخمريات 

وبالتالي فإف األمر الذي وجيو لنفسو مختمؼ عف أي نوع آخر فيو أشبو ما يكوف بأصوات 
إذف  ،(4)ودمف عالـٍ يرفضو إلى عالـ يجد فيو المفق ياوجدانية داخمية يوجييا لنفسو؛ ليسمخ

                                  

 119،  ببلغة الكممة والجممة والجمؿ،سمطاف ،منير  (1)
 318،مفتاح العموـكاكي، ينظر:الس (2)
  1/172، األسموب وتحميؿ الخطاب (3)
 140، شعر الحسيف بف منصور الحبلجفي دراسة ،األسموبية والصوفية داود، أماني سميماف:  -ينظر: (4)
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لكنيا ال تعرؼ كيؼ تعامؿ الذات في إطارىا المكنوف ،فصيغة األمر ىي نجوى داخمية لمشاعر 
 .(1)و إليوجّ خر لتوَ آمف تجريد شخص  دْ بُ بؿ ال

 (2) أبي نواس: الخطاب بصيغة المفرد كما في قوؿ معظـ صيغ األمر جاءت في و

ْوُح مف ُكَرب الُغم    ديـػػػػػػػػّ ػػػػػػػػػػػػػمع الن تعّمؿ بالمداـِ    وـِ ػػػػػففيو الر 

  قيـِ ػػػػػػػػػػػقـ لِمرجؿ السشفاَء الس     و ػػػػػػػػػػػػػػػػػفي فإفّ  وحِ بالصبّ  وبادرِ 

 وـِ ػبماِء المِزف ِمف نطؼ الغي    وميَض َبْرؽٍ  شربتَ  ِىا إفْ ذْ وخُ 

  روـِ ػػػػكػػػػػػػػػػػػػػػبعٌؿ لم رَ ف القطْ إف    ذاػػػػػػػػػػلتجعؿ ىذه عرًسا لي 

  ـِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىذي لمئي ُأِحؿ  فمسُت     اػػػػػوال تسِؽ المداـ فتًى لئيمً 

 ـِ ػػػػػػػػػػػػػجؿ الكريالكـر ِلمرّ  وماءُ     ودٍ ػػػػػػػػػػػالكرـَ ِمْف كرـٍ وج فّ أل 

  ِـ ػػأو َدنَس األدي ؿِ سخيؼ العقْ    راٍب ػػػنديمؾ في ش وال تجعؿْ  

  روـِ ػػػػػػُ قػػب َيْجُمُؿ بالرْ الشّ  فإفّ     اؿٍ ػػػػػػأخا مع شربتَ  إفْ  ونادـْ 

ّف المرء يُ   َوُيْنسُب في المداـ إلى النديـِ     ؿٍ ػػػػُب كؿ جيحَ صْ وا 

ت الفكرة مف خبلؿ وقد تجمّ  ،فعاؿ األمرألانطمؽ الشاعر في قصيدتو ىذه مف مجموعة 
ألف شربيا فيو النسياف  ؛خر بشرب الخمرالبيت األوؿ في القصيدة حيث يأمر فييا الشاعر اآل

ويؤكد ىذه الفكرة في البيت الثاني عندما يطمب منو أف يبادرىا صباحًا ففييا يكوف الدواء  ،لميموـ
 ؟!يض. وكيؼ يكوف ىذا وىي سبب المرضلمرجؿ المر 

حيث ،اإلرشاد حيث قدـ تعميبًل لكؿ أمر و ح صنلاثـ يتوالى األمر عنده ولكنو أمر مفاده 
محذرًا  ،لمكروـ ْعؿٌ فالمطر بَ  ،ج الخمرة بماء المطر ؛ليجعؿ مف الطرفيف عروسيف زْ مَ مب ط

                                  

 212، 1981(، 4(، ع)1،مج)ظواىر أسموبية في شعر شوقي فضؿ ،صبلح، (1)
 344: الديواف (2)
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مف الكـر . فالكرمة  مشتقُة  اً ألف في ىذا العمؿ إثم ؛خمرة لمئيـبقولو)ال تسِؽ( مف سقاية ال
 ،إال لمكريـ؛ ثـ حذر مف إعطائيا لرجؿ سخيؼ العقؿِ  أو سيء الخمؽ ىوالجود والكريـ ال ُيعط
ف أومف ىنا يظير  ،ألف النديـ بالنديـ يقارف ؛مف عمية القوـ ومف ساداتيـ فالمنادمة تكوف لرجؿ

شارة ضمنية إلى إالشاعر يأمر بيذه األفعاؿ نفسو فيو يعمي مف شأنو بيذه األوامر حيث يشير 
 .تعمي مف شأف صاحبيا أف الخمر

وىو طمب الكؼ ،لنيي األمر ويقابؿ ا،خر لؤلمر وىو النيي ويوظؼ أبو نواس الوجو اآل
ال تفعؿ وىو كاألمر  :واحد ىو ال الجازمة في نحو قولؾ والنيي لو حرؼ، عف الفعؿ استعبلًء 

 .(1)في االستعبلء

لقد جعؿ أبو نواس أفعاؿ األمر والنيي نقاط قوة في خمرياتو حتى لتجد نفسؾ أماـ 
ومف أمثمة  ،نفذوف أوامره ونواىيو ومف حولو ىـ الم ،مر الناىيمجمٍس يكوف فيو الشاعر ىو اآل

 -:(2)النيي عنده قولو

 فِ ػػػػػػػػػػػسواغُد إلييا كخالع الرّ     ػػػاً تمتذات مكال تطمَبّف المّ 

 :(3)وقولو 

 ي ػالقان بالشرابِ  ىمومؾَ  وادفعْ    ثافِ دَ الحَ  ال تخشَعّف لطارؽِ 

خفاء مقا في ىذيف البيتيف ينيى فالشاعر يدعو  و ،رعة الخمرعف االستسبلـ لمدىر وا 
، فيو ينصح الشارب لمقضاء عمى ىمـو اإلنساف ومشاكموإلى المجاىرة بشربيا وجعميا وسيمة 

 ويرشده لذلؾ.

 

                                  

 170،التمخيص،ينظر:القزويني  (1)
 402: الديواف (2)
 415نفسو: (3)
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يصبح النيي عند أبي نواس طريقًا لمتخمص مف مظاىر البداوة جميعيا واإلقباؿ عمى و 
 :(1)عنوانا ليا يقوؿ  المدينة والحضارة التي جعؿ الخمرمظاىر 

 جديُب  ـُ ػػػػػػػػػػػُ يشًا فعيشُ وال عيْ    وًا ليْ  عف األعرابِ  ذِ ال تأخو 

  بُ ػػػػػػػػػبينيـ غري العيشِ  رقيؽُ    جاٌؿ رِ  يابُ رَ يش دِع األلبافَ 

 :(2)وقولو 

 فِ ػػػػػػػػمفي الدّ  بالمطيّ  ؼْ وال تقِ    ُعفاىبيف في الظ  ال تبِؾ لمذّ 

 فِ ػػػػػػػيسقيكيا فطِ  يٍ بْ ظَ  مف كؼ     ػػًة معتق حْ طبِ بنا نصْ  وعجْ 

 :(3)وقولو

 ـِقدَ ػػػُد الػػػػاره يَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػآث ر  ػػوب         بذي سمـٍ  ػاػػػػػػػػػػػػػػػػال تبؾ ربعًا َعفَ 

 ـِ ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبٍر ضَ ػػػػػػػػنسيميا ريُح عن     ةً ّدر ػػػػػػػػػػػػػا نجتمي مخػػػػػػػػػػػَوُعْج بن

 :(4)وقولو 

 مف شاني ِ  عمى األطلؿِ  فما الوقوؼُ   عمى راٍح وريحاف لموقوؼِ  ُعجْ 

 انيػػػػػندم الديؾِ  عيفِ ػػػػػواقصد عقارًا ك  ٍؿ ػػػػو ال طم ـٍ عمى رسْ  فّ ال تبكيَ 

كما يأتي التوكيد ،ويبلحظ في ىذه األبيات اجتماع األمر والنيي في أكثر مف موضع 
 درٌ اليعكس إلحاِح الشاعر عمى الفكرة ورغبتو في التأكيد عمييا. فبل شيء قمساندًا لمنيي أيضًا ؛

فاستخداـ الشاعر لنوف التوكيد الثقيمة أظير تشدده ،ؿ وتغيرىا سوى الخمرة او حعمى تبديؿ األ

                                  

 41:الديواف (1)
 401 ،نفسو (2)
 356 نفسو: (3)
 394:نفسو (4)
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مع أنو ليس فيو تردد وال ،عمى المعاني التي يعّبر عنيا فقد يؤكد الخبر لشرؼ الحكـ وتقويتو 
 .(1)إنكار

ضمير أف عمى  يدؿُ  (ندماني ،شاني ،ياكسقييفي قوؿ الشاعر ) (الياء)ود الضمير وجو 
ولذا فإف  ،ر الحاضرة في كؿ بيت مف الخمرياتالمتكمـ كاف شكبًل مف أشكاؿ التوكيد لذات الشاع

فإف استعماؿ ضمير  ،اإلنساف عندما يؤكد الحديث سواء أكاف ىذا التأكيد لسامعو أـ لنفسو
وما يترتب عمى ىذا الوضوح والقوة مف زيادة  ،و أف يزيد األمر وضوحًا وقوةً المتكمـ مف شأن

 .(2)التأثير

يتمثؿ بصورة مجمس  ،ا لنفسولقد أراد أبو نواس مف خبلؿ األمر والنيي أف يخمؽ عالم
فيو يجد متعتو وحياتو في ذلؾ المكاف. وكأنو أصبح سيد ،البعيد عف حياة الجد والعمؿ  الخمر

  -:تييره ويمكف مقاربة التصور مف خبلؿ المخطط اآلالمكاف و أم

 

 مر الناىي()اآل شارب الخمر                                

 

 الندامى واألصحاب                                  الساقية ،الساقي 

 

 

 مسموح( ،قانوف المجمس)ممنوع مركأس الخ                     

 

 
                                  

 63ظواىر الببلغة،الياشمي ،أحمد  (1)
 159،دراسة األسموب بيف المعاصرة والتراثدرويش: أحمد:  (2)

مجمس 
 الخمر
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 مر الناىي (الحاكـ )اآل                               

 

 أعوانو مستشاريو                         ة المقربةيعالر             

 

                                  

 مسموح(،قانوف الدولة)ممنوع                                  

حيث  أصحابو في شرب الخمرإلى  اً الذي يصبح موجي عند مسمـويتجمى استخداـ فعؿ األمر 
 :(1)يقوؿ 

 ي ػػػػػػمحْ ذي ػػػػوال تطمبا مف عند قاتم  مػػػػػػػيػػػػػشربا قبْ اح ال تأديرا عمّي الرّ 

 :(2)ويقوؿ أيضًا 

 راػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبك قةً عتّ ػػػػػػػػػػػػػػألسقييا ىذا م  ػػػػػػػػػػياوىات ا أنت فاشربْ خذاىا فأمّ 

 راػػػػػػػالخمْ  ربُ ال أشْ  تُ يلآي امرؤ فإنّ   فيار طرْ ف طرفيا َخمْ ِت اسقني مىاو 

 :(3)ويقوؿ 

 والػػػػػػػػمشَ  ـِ ػػػػألديا افيةَ ػػػػػص عذراءَ    ػػػياػػػػػِ وىات القراحَ  قني الماءَ ال تسْ 

 :(4)وقوؿ 

 ري ػمعف أ وال تسأليني واسألي الكأسِ           رِ الخمْ  ػػػػػػػػػػيةَ اح ساقعمّي الرّ  ير يأد
                                  

 33:الديواف  (1)
 46نفسو: (2)
 56:نفسو (3)
 103:نفسو (4)

مجمس 
 الحكـ
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 :(1)وقولو 

  واالػػػػػػػػمفرار طػػػْبًل لػػػػػد  حَ ػػػػػػػػػػػػإْذ مَ    ػػػػػػػػػالةٍ ح اقي بأحسفِ بْينا نرى السّ 

 الاجػػػمع كفْ ػػػؾ ال تأسِ ػػػكػػػػػب ؽْ ػػرفاو     ػػػػػػػناؾ فاسقتُ مدْ عرجع ال ا وتُ ناديْ 

 :(2)وقولو

 والعنبِ  الماءِ  قني ِمف نتاجِ ىاِت اس   شادٍف قاؿ: ىاِؾ الكأس قمُت لوو 

فمرة يوجو مسمـ أمره  ،عند مسمـوفي األمثمة السابقة ما يكشؼ عف طبيعة المخاطب 
وأخرى يوجو أمره إلى معشوقتو أو محبوبتو وأخرى يوجو  ،إلى أصحابو حيث يدعوىـ إلى سقياه

لضمير المتصؿ بفعؿ ولعؿ الذي قاد إلى ىذا االستنتاج ىو طبيعة ا ،أمره إلى الساقي أو الغبلـ
رجع( ا ،اسؽِ ،ىاتِ  ،طبة أو ضمير الغائب في فعؿ األمراألمر حيث )ألؼ المثنى أو ياء المخا

زاـ ولـ يخرج ألغراٍض ببلغية لند مسمـ ظؿ في دائرة الطمب واإلوبالتالي فإف فعؿ األمر ع
 أخرى.

ًا لؤلمر والنيي فإف أبا نواس أكثر توظيف بذلؾو ،وأما النيي فقميؿ الحضور في خمرياتو 
غة إلى إيصاؿ المعنى الذي أراده .وفي معظـ األحياف جعؿ صي اىدؼ مف خبللي قدوالتوكيد و 

يو في ف ،بيا هبنفسو واعتزاز  أبي نواس ولعؿ ذلؾ يعكس ثقة ،األمر متقدمة في مطالع قصائده
غتو الشعرية إذ لذلؾ فقد انعكس ذلؾ عمى ل،وتكوف لو الكممة العميا ،ىموقع يخّولو أف يأمر ويني

وصيغ  ،مطالع قصائدهبعض شكؿ األمر والنيي ظاىرة أسموبية بارزة في ديوانو واتكأ عمييا في 
 األمر عند مسمـ جزء مف تركيب شعري يؤدي دوره كحمقة وصؿ بيف الشاعر ومف يقدموف لو

 .الخمر لمتسمية والمتعة

الشاعر إلى استخداـ  أوقد يمج ،خمريات كؿ مف الشاعريف ولمفعؿ الماضي حضوٌر في
الفعؿ  رلكف دو  ،ما فات أو ما انقضى ةالفعؿ الماضي إذا أراد التعبير عف رغبتو في استعاد

                                  

 204:الديواف (1)
 209:فسون (2)
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ولذا  ،اتساع الماضي وسطوتو فالزمف عند الشاعر زمف مفتوح ممتد ـمحدودًا أما ؿُّ ظَ الماضي ي
يرغب الشاعر أف ،يركز الشاعر عمى استخداـ الفعؿ المضارع الذي يدؿ عمى زمف أزلي سرمدي 

 .(1)مف الزمف األرضي المحدود  اً يحؿ فيو متخمص

لمفعؿ الماضي الناقص في  ولفعؿ الماضي المتكرر عند أبي نواس استخداماومف أمثمة 
 -:(2)قولو

 ؿِ زْ ػػػػػػػػػيَ ػػػػػػػػػوال اتِ ػػػػكحْ الض   فُ ومحس      ؿِ ػػػػػػػالجي ةَ مطيّ  الشبابُ  كافَ 

 عؿِ ػػػػػػػػػػػػػّ الن تَ صيّ  ِطرُ ػخْ أُ  تُ ػػػػػومشي   و ػػػػػب يتُ إذا ارتد كاف الجميؿَ 

 يػػػػػػػػػممْ ػػػػمُ ػػمػػػػػػػػػػل اآلذافُ  اختِ ػػػػوأص  و  ػػػػػب إذا نطقتُ  كاف الفصيحَ 

 ؿِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ بالت   ؾَ رِ دْ ػػػػػومُ  تاةِ ػػػػػد الفػػػعن   وِ ػػػػػػػػػع في مآربف  شَ كاف المُ 

 ؿِ ػػػػػػػػػػػػػالبع يفةَ ػػخم وفَ ػػػػػى أكػػػػػحت    رقدواقد  والناُس  ثي  والباع

 ؿِ ػػػػػػػػػػػػْ عبالفِ  اف يديّ ػػػػػسي أعػػػػػػنف   تْ ػػػػحتى إذا عزم يّ واآلمر 

 يػػػػرحم ي  بوحططُت عف ظير الص    ة ٍ ػػػػػرُت إلى مقاربفاآلف صِ 

فْ   فضمي تْ مَ وقمّ ،معاش ػػػػػػػػػػػػػػػال غَ مَ بُ    أتزَ رَ  والكأس أىواىا وا 

سمة بألنو وسميا ،يتحدث الشاعر ىنا عف مرحمة مف مراحؿ حياتو وقد َعّدىا ماضية
وعمى الرغـ مف اتصاؼ الشاعر بصفات الفصاحة ،الجيؿ والضحؾ واليزؿ وىي مرحمة الشباب

جابة النداء في وقت ناـ فيو الناس عف ذلؾ إال انو قّرر  التخمي عف ىذه الم رحمة وعدـ ذكرىا وا 
بيف مرحمتيف مرحمة الجيؿ بالخمر حيث  إذ فصؿاه الفعؿ)ِصْرت(والتحوؿ نحو الكأس وىذا ما أدّ 
ومرحمة ما بعد معرفة الكأس حيث أصبح الشاعر عاشقًا ليا بؿ ،غفؿ الشاعر عنيا وعف فوائدىا 

 إف عشقيا دائـ ال ينقطع وىذا ما أداه الفعؿ )أىوى(.
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فييا  يؽ الخمرتفعؿ الماضي عند كؿ مف الشاعريف بالفترة التي تـ تعوكثيرًا ما ارتبط ال
 -:(1)لت إلى الحالة التي ىي عميو فأتى يطمبيا كؿ مشتاؽ إلييا حيث يقوؿ أبو نواس آحتى 

 ولـ تعّذب بنارِ  صمّ قَ لـ تُ   رٍ ػػػشيْ  نانيا ألؼَ في دِ  تْ لبثَ 

 غبارِ ػػػػال اؽِ يا دقّ ن  فعمى د  اػبيتًا عميي العنكبوتُ  نسجَ 

 (2)مسمـ: و يقوؿ

 وادُ ػػػػػػػػػػػسػػػػػا الػػػنشؤىػػم  وٍؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍة شمػػػػػػػػػػػوقي

 ادُ ػػػػػػػػػػػع ياػػػّصَرتْ ػػػعَ أو    وحٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػيد نػػػػعانت بػػػك

ة فعؿ الماضي ينقؿ القارئ مف حالة الحاضر إلى الماضي ليعيش لحظات سريعال فّ إ
قيا تيبؿ تـ تع ،فيي ليست حديثة العيد جودة الخمر اليدؼ منيا أف يتأكد القارئ مع الشاعر مف

 عصرتيا(. ،كانت ،نسج ،)لبثتوما بعدىا وىذا ما دلت عميو األفعاؿ  ،مف فترة زمنية طويمة

فالمتعة التي ،ِإشاعة جو مف التواصؿ بيف الماضي والحاضر عمؿ عمى فالفعؿ الماضي
ويصبح الفعؿ الماضي مولدًا  ،المعتقة جيدًا في األمس رب الخمر اليوـ سببيا الخمريمقاىا شا

نما التوالي ،ىنا التوالي الكمي لؤلفعاؿ دُ صَ ُيقْ وال ،لمجموعة األفعاؿ التي تتوالى تواليًا ممحوظًا  وا 
حركة وىي ،فاألفعاؿ في المشاىد الدرامية التي يسوقيا الشاعر ىي التي تقود الحركة  ،الكيفي

نما ،فاألفعاؿ ال تعبر عف االنتقاؿ مف حركة إلى حركة أخرى منقطعة عف سابقتيا،متجددة  وا 
ولذا ، (3)حيث تكوف الحركة البلحقة نتيجة لمحركة السابقة، بيف الحركات ةتعبر عف عبلقة طردي

رع في األفعاؿ مف الماضي إلى الحاضر فالفعؿ المضا فإف المتمقي ليذه الخمريات يجد تنوعاً 
   استغبلؿ داجيستطيع الشاعر إذا أ:درويش أحمد وفي ذلؾ يقوؿ،قادٌر عمى استحضار الحدث
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 .(1)"الفعؿ المضارع في نظـ عبارتو أف ينقؿ جو الحدث والتصور المتجدد بو

عبروا عف أحواٍؿ ومقامات تتنوع بيف ثبات وحركة في العصر العباسي  وشعراء الخمر
عاؿ ليا داللة التجدد واالستمرارية واالمتداد فكاف الفعؿ المضارع فوصفوا ذلؾ بأف ،وتوقؼ وتجدد

 :(2)كفيبًل بذلؾ ومف ذلؾ قوؿ أبي نواس 

 روحي عمى شقيقةِ ني ممْ تَ ال   يحػػغير فص عاذلي في المداـِ 

 بيحِ ػػػػػػػػػيَر قػػػغ وأرتني القبيحَ   ػػػػػػػيتنتنفعمى التي  نيمْ مُ تَ ال 

 حِ ػالصحي ثوبَ  السقيـَ  وتعُير  ًا ػػػسقيم الصحيحَ  تترؾُ قيوٌة 

 حِ ػػػػػشحي واقتنائي ليا اقتناءُ   ػػػػػػػػػوادٍ ج ؿُ لي ليا لبذْ بذْ  إفّ 

بو  تعير( أدى دورًا كبيرًا في إظيار السبب الذي يدفع،إف الفعؿ المضارع في قولو)تترؾ
 :(3)قولو أيضا ومف ذلؾ ،بكؿ ما فييا تقدر عمى تغيير األحواؿ ىي الخمرفالتي  ،شرب الخمرل

 و ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيناسبط وسْ  بٌ وممع  اذاف( لي مجمس ٌ بَدْير )بير 

 و ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػننزوره يـو شعاني  ػػػةٌ ػػػػػػػػػػػػػػيَ تْ إليو ومعي فِ  رحتُ 

 وػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيا عمى دينالدّ  قد آثرَ   ػػػػؾٍ ػػػػػػػػػػاليوى فات طلبِ  بكؿ  

 وِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياحينر  ألوافُ  تضحؾُ   ػػػػػػسٍ ػػػػنا إلى مجمحتى توافيْ 

 وػػػػػػبنسرين ُحػػػػؼ  قد  والوردُ    ُس الَغض  لدِى ورِدهجِ رْ النّ و 

 و ػػػػػػػػػػػعمى طين الِعْمجِ  ـُ وخاتِ   ػعٍ ػػػػػػػػفَ رْ عمى مَ  ف  ء بالدّ يجو 

 وػػنػػػػػتموي ةِ رَ مْ حُ في  صاعَ فانْ    اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنصد األكحُؿ مف دنْ تافْ و 
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 وػمف لين الكؼ   س  مَ  دميوَ يُ   ػػادفٌ ػػػػػػػػػػػػػلنا ش بالكأسِ  وطاؼَ 

 وػػمف دون األبصارُ  ؼَ طَ تَ خْ تُ    و أفْ ػػػػػػػػػػػػػػػػْ يخدّ  يكاُد مف ِإشراؽِ 

 و ػػػػػػػػػػػػػنيؼ بآيونأخُذ القصْ   ،وػػػػػػػػػونميو ب، َقىسْ نُ  فمـ نزؿْ 

 و ػػػػِت في بعض أحايينكالميّ   همف ُسكرِ  كرافُ حتى غدا السّ 

وقد أدت ىذه األفعاؿ عممية  ،لقد اعتمدت األفعاؿ في توالييا عمى عنصر الحركة الدائـ
ة ر ففعؿ الرواح والزيا ،وجود عالـ متشابؾ العبلقاتلودفعت ،التفجير الداخمي لمحركة الفعمية 

وتتسمسؿ  ،ؿ بالنعيـففي مجمس حا والسبب ىنا البحث عف الخمر، ب مالمبستاف فييما عمؿ لسب
تي دور الفعؿ وىنا يأ،(ود وىو الحصوؿ عمى الُمراد)الخمريدؼ المقصالاألفعاؿ وصواًل إلى 

األفعاؿ في قوؿ الشاعر  ما أظيرتووىذا  ،متجدد دائـ ومستمر المضارع فأخذ الخمر
اضية لتقدـ صورة عف حاؿ الشارب بعد شربو وال ثـ تأتي األفعاؿ الم،نأخذ(،نميو،نسقى،)نزؿ

 يشعر القارئ ىنا بوجود الفجوة بيف الزمنيف الماضي والحاضر.

في االنتقاؿ في خمرياتو ما بيف الماضي  أبي نواستشبو تقنية  لغوية ولمسمـ أيضًا تقنية
 :(1) تووالمضارع ومف ذلؾ قولو بعد وصؼ طويؿ لتعتيؽ خمر 

 زاال ػػػػػػػػػػػػػػػػػَ يا في المذىبات بتُ فبزلْ   اػػػػػػػػػػػػػػىماؤُ فطعنُت ُسر تو فساؿ د

 لال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه فتياؤُ ضِ  بدٌر أنارَ   و ػػػػػػػػػػػبريقإاقي لدى ما السّ وكأنّ 

 االػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير و جمِف كف   عيدىاويُ   ةٍ ػػػػػػكأَس صباب فِ نيْ يْ بالعَ  يسقيؾ

 اال ػػػػػػػػػوصاأل  رُ وتفتّ ىي القوى وْ تُ    اػػػػػػػػػػػػػػىوًى كمتاىم أساولنا بو ك

 زاال ػػػػػػػػػػػو غقمتيْ وحكى المُديُر بمُ   اػػػػػػػػػػػجيدى ةَ بريقنا سمب الغزالإ

 طػػػػِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواالَمّد حبًل لمفرار ِإْذ   حالةٍ  سفِ اقي بأحْ السّ رى ننا بيْ 
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 االػػػجعْ مِ  ؾ ال تكفْ بكأسِ  ؽْ فِ رْ او   اػػؾ فاسقنتُ العدمْ  رجعْ اناديُتو 

 ال اػػػفم متو الكؤوُس مالت بيا  ُمداَمةٍ  ؾ مف صريعِ نفسي فداؤُ 

 االػػػػػػػػػػػُسْكرًا وما ألقى لقولي ب  ًا ر ػػػػػػػػػّ ائو متحيوَ مَ فمضى عمى غُ 

عمى . بعد الشرب وحالة الساقيباإلبريؽ أف األفعاؿ الماضية ارتبطت  القارئ بلحظي
القارئ  ةً دافع ،ضارعة بؤرة مركزية في النصحيف جعؿ الشاعر الكثافة الزمنية في األفعاؿ الم

نرى( والشعور بالمتعة نفسيا التي عاشيا الشاعر في ،تفتر،توىي،يعيدىا،)يسقيؾ وىي ياإلى تأمم
لة الزمانية الحيث الد ،تمؾ المحظات. وىنا يكتسب الفعؿ داللة مف خبلؿ تكراره في النص

أما داللة التكرار  ،مفداللة الز  هوىذ ،المؤقتةفالفعؿ المضارع يفيد االستمرارية  ،والداللة التكرارية
حداث الموسيقى مف ناحية ثانية ،الحدث في ذىف المتمقي مف ناحية فترتبط بتأكيد  .(1)وا 

 -:استياإلى رسـ خطيف متوازييف عند در  تكرار ىذه األفعاؿ يقود فإفّ وبالتالي 

وحاضر  عممية الشراب وأثرىا عميو بيف ماضٍ ب وقد ارتبط خط وضحو الشاعر  األوؿ 
 ممموس في النص.

 ،عند كؿ منيما ارئ محاواًل معرفة سبب شرب الخمريبحث عنو القخط مخفي   الثاني 
 ؟وما ىو الكأس في المستقبؿ،وما الذي يريدانو بيذه األفعاؿ

حساس إىذا التوظيؼ  عكسفقد ،اـ الشاعر لمفعؿ ونقيضو وىذا ما يفسره أحيانا استخد
عميو  صوؿي نعيمو المفقود الذي يسعى لمحوما يتصؿ بيا ى فالخمر ،ي بالحدثمالشاعر المتنا

 -:(2)خمرية لوبكؿ طريقة ممكنة حيث يقوؿ أبو نواس في 

 اءُ ػػػػػػػػػػػػوأسم بيا ىندٌ  ؿ  حُ كانت تَ   ةٍ ػػػػػػػػػػكي لمنزلكي وال أبْ لتمؾ أبْ 
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 :(1)وقولو 

 ياػػػػػػػػػػػػػػػوال يح يموتُ أخو الُحب  نضٌو ال   و صاِدؽٌ ىمف ييوى ىوًى  وما كؿ   

 :(2)وقولو 

 بُ ػػػػساف وال القمُ ػػػػػػػػػػػالمّ  وُ ِمنْ  ماو فأضحى   رةً ػػػػػػحْ اح سَ صدٍؽ باكر الرّ  وندمافِ 

 ربُ ػػػقد حازىا الغ مَس الشّ  إلى أف رأيتُ          ؽْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفِ ولـ يُ  يفيؽَ و كيما تُ يّ تأن

 :(3)وقولو 

 ي ػػػػػػػػػػػػػػحللّ اـ ارِ الصّ  وّدع لميس وداعَ   وػػػػػػػػُت لو شد نشوافٍ  الرأسِ  ومائؿِ 

 احِ ػػػػػػػػػػػػػػػغير إفص قوالً !تَ وقاؿ: أحسنْ   وػػػػػػػػػيمفس كي يحيا ليفْ النّ  فعالجَ 

 احِ ػػػػػػػػػػػعّب طفّ  ُسْكرٍ  في بحرِ  ُس فْ والنّ   وػػػػػػػػػػل يستفيؽَ  أفْ  كدفكاد أو لـ يَ 

 :(4)وقولو

 وما بي مف ِعشٍؽ فأبكي مف اليجر   رِ ػػػػػػقف  عمى ِدَمفٍ  بكيُت وما أبكي

 حِر دموعي عمى النّ  رىفذاؾ الذي أج ا ػػػػػػػػػػػػػػػنيّ بجاءنا عف ن ولكف حديثٌ 

 رِ ػػػػػػػػْ عمى الخم تُ فمما نيى عنيا بكيْ  نايي جاءبتحريـ شرب الخمرة والنّ 

 ري ػػػػػػػػػػػػػمانيف في ظيفييا بالثّ  رُ زِ أعَ  ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعمـ أننأشربيا ِصْرفًا و أف
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 :(1)ومف ذلؾ قوؿ مسمـ 

 راػػػػػػػػػػآليُت ال أشرُب الخم ؤٌ مر اي فإنّ   مف طرفيا خمر طرفياقني اسْ  وىاتِ 

 :(2)وقولو

 ِخْدرادى نكيتو العنبر العْ تُ فَ وتغضي   ى خدرىامْ الحَ  ردي جوىعْ فتُ  تجيُش 

 :(3)وقولو

 رايْ ػػػػيا المَ وُسقُت ليا عنيـ إلى ربّ    ػػػػػػػػػػػاا بيابيا فأتوْ ليا خطّ  بعثتُ 

 رابْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ ش دىـعِ بْ يـ فترًا ويُ بُ يقرّ    ػػػاىحودِ ومازاؿ خوفًا منيـ في جُ 

 :(4)وقولو 

  كراػػػػػػػػػػم ميـرًا وتقتُ يصيدونيا  قيْ    ةٌ ػػػيا رىينيْ دَ دامى في يَ النّ  قموبُ 

ـُ أخو النّ  إذا  رابْ ػػػػػػػػػػػػبيا كِ  دىأسّر بيا ِكْبرًا وأبْ    يىما تحّساىا الحمي

أف يكشؼ عما يدور في نفس الشاعر مف تردد، فيقدـ ِرْجبًل استطاع الفعؿ ونقيضو 
مف الشاعريف  كؿٌ  ي صراع داخمي ما بيف الشرب وعدمو، كما استطاعويؤخر أخرى فيو ف

مفاجأة مشاعر المتمقي وجذبيا إلى دائرة كونو المتفرد بفاعمية الحركة وحيوية التعاقب والصيرورة 
وتختمؼ قيمة كؿ نص عما سواه مف خبلؿ الطاقات التعبيرية حتى  ،واستمرارية التدفؽ والتجدد
ثاٌر تنعكس آوفي مثؿ ىذه الثنائية الضدية (5)ماط المغوية والقوالب المألوفةتتجمى في استخداـ األن

يتضح ذلؾ مف و ،(6)عمى البنية المغوية لمنص في صورة متعددة فيي قوة فاعمة و ذات منفعمة
 خبلؿ الجدوؿ اآلتي :

                                  

 46 الديواف: (1)
 47:نفسو (2)
 49نفسو: (3)
 50 -49 نفسو: (4)
 www.awndam.org، ظواىر أسموبية في شعر بدوي الجبؿشرتح ،عصاـ، (5)
 1/99(، 1(،ع)3،مجمة فصوؿ ،مج)يية النص اإليحائدراسة في بن،شوقي والذاكرة الشعريةينظر:أبو ديب ،كماؿ:  (6)
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ضفاء الحياة عمييا، فالفعؿ فيو السرعة؛ ألنو ينقؿ  ،يـ الفعؿ في تجسيـ المجرداتيسو  وا 
وقد اعتمد أبو نواس القارئ مف الماضي إلى الحاضر إلى المستقبؿ عمى عكس المجردات، 

ومثؿ ذلؾ يعّبر  ،ومسمـ عمى الفعؿ في بنية خمرياتيما مف أجؿ إبداع المعنى أو توسيع داللتو
المعنوي يؤدي إلى بروز قيـ الوضوح  ـسيجاستخداـ الفعؿ لتكما أف ،(1)انفعالية عالية عف قيمة

 .(2)وقابمية الشيء لئلبصار

 :(3)ذلؾ قوؿ أبي نواس  ىومف األمثمة عم

 ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيئضاِ نْ راىا وأسْ نفوَس حَ   ةٍ ػػػػػػػػػػػػػػػمذمومػػػػػ غيرَ  تْ فأحيَ  دارتْ 

 اػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػوا بأكفائِ دّ ػػليسوا إذا ع  رػػػػٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػَمعػػػػشوالخمُر قد يشربيا 

 (4)وقولو 

 اءػػػػيا المسّ ظا إذا ما مَ غيْ  د  قَ نت  اُء ػػػػػشحنػػػ وبيف الماءِ  يف المَداـِ ب

                                  

 201، تر: عبد الحميد الدواحمي ومحمد القصاص،المغةينظر:فندريس، (1)
 93، 1986(، 2-1(، ع)7، مجمة فصوؿ،مج)سمات أسموبية في شعر صبلح عبد الصبورينظر:العبد،محمد، (2)
 12: الديواف (3)
 20:نفسو (4)

 الضدية الزمانية الثنائية الثنائية الضدية لمفعؿ
 بكي وال أبكيأ

 يحيا،يموت 
 فؽلـ ي،يفيؽ
 لـ يكد،كاد 
 وما أبكي،بكيت
 شربأ ال،اسقني 
 ضيغت،تجيش 
 يبعدىـ،يقربيـ
 أبدي ،رُّ أس

في الجممة  القد ولد استخداـ الفعؿ المضارع والماضي وتقدميم
ثارة الحدث تعمى عرية طاقة تعبيرية وقدرة تحويميةالش مثؿ الواقع وا 

ة لتصؿ بالقارئ إلى ذرو ،الدالالت الفعمية تكثيؼ مما يسيـ في
بياف   بداللتو الزمنية الكامنة في فكرة الشاعر اليادفة إلى الحدث

ومثاؿ  ،وحالة الشارب حالة الخمرو  ،عدد مف األمور منيا حالتو
أبكى فيما يقوداف إلى التساؤؿ: عمى ماذا  أبكي وال :ذلؾ قولو

وعمى ماذا ال يبكي؟ وىنا تتولد الصراعات في نفس القارئ   يبكي؟
 .ةلمبحث عف اإلجاب
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 :(1)وقولو

 حُ ػػػػػػػُفصػػػػػػػػال أطيارهُ  تْ فقد تغنّ    ا إخوتي ذا الصباُح فاصطبحواي

 حُ دَ ػمنا القَ نوْ  إبريؽ مف طوؿِ  )ـ(           اؿى ػػقد شكانػػػػػا إلوا خذوىا فبّ ىُ 

 :(2)وقولو 

 اـِ ػػػػػػػػػػػػػػػػراعوف باىتمػػػػػا يػػػػفم   روراً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب شرّابيا سُ ػػسِ كْ تُ 

 اـِ ػػػػػػػػػػػنظ يػػػػػاُء فػػػػػػفُو المػػػػأل   ٍت ػػػػػػػػػػػػػشتػػػػػي تضحُؾ عف لؤلؤٍ 

 لـِ ػػػػػػبالك َس أْ كَ ػػػػا الػػػػػيامَ ػػػػػأم    يػػػػػػػػػػػػػأو أنػػػػػػػاج ط  يا قَ تقْ ما ذُ 

 :(3)وقولو 

 ِطؼ بيا بيف المفاصؿ والعظـِ وألْ    في إنائيا خوخةً ِسف بيا شيْ فأحْ 

 ـِ ػػػػػػػػػو وعف الِحمدعو عف لبّ وتخْ    وػالمرء قبؿ ابتسام تغاِزؿ عقؿَ 

تدور لتحيي؟ وىؿ  ىؿ الخمر ،ة مف التساؤالت مفادىاأماـ مجموع يمكف الوقوؼوىنا 
تضحؾ فتظير أسنانيا التي  كأس يشكو والقدح يسمع؟ وىؿ الخمرتعرؼ الغيظ والغضب؟ وىؿ ال

عقؿ المرء  لشاعر في نجواه؟ وىؿ تغازؿ الخمرتشابو المؤلؤ في بياضو؟ وىؿ الكأس يجيب ا
 عقمو؟ و فتسمب منوعوتخد

 ،في العشؽ ايستتبع ما يتعمؽ بي عشقيا عشقًا يدفع بو ألف،خمرتو  لقد عشؽ أبو نواس
 شمؽ الذي يقوؿ : إف عاشؽ الخمر يمع عم وتتفؽ الباحثة ،كأف المحتوى واإلناء شيء واحدف

                                  

 95: الديواف (1)
 346: نفسو (2)
 361،نفسو (3)
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يا فيلبث الحياة  ووىذا دفع ،بصمة مف وعاء ولوف ورائحة ومجمس وكروـ ايشتيي كؿ ما يمت لي
 . (1)تيااتعمقموفي 

فيي تممؾ قدرة عجيبة عمى إحياء  ،ف تبث الحياة فييـموما الحياة ىنا إال عنواف لِ 
 :(2)ىو يقوؿ ىا و  فيي روح الحياة ،ـزالة اليمـو عنيالنفوس وا  

 ـِ ل جسػػػػػػػػػػػػتدت روحًا بحتى اغْ    ياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمما زاؿ يجموىا تقادُ 

 ،في الكأسِ  ولكنيا ُترى بأثرىا ،رؤيتيالشرب ال يمكف فيي روٌح ىائمة في مجمس ا
 :(3)وفي ذلؾ يقوؿ  ،والشارب والمكاف كمو

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ روحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمع روحِ  مؾ      )ـ(       ػػػػػػسْ في جِ  فُ رِ قْ قيوًة تُ 

ياة في األكواب ف قادرة عمى بث الحتك ـلأ ،فإذا كانت الخمر قادرة عمى إحياء األجساد
 :(4)واألقداح وفي نفسيا أيضًا ! أليس ىو القائؿ

 اػػػػػػػػػػػػػػػػمحـ والدّ فارؽ المّ     ّمٌص ػػػػػػػػػػػػػػػػػػخػػفيي روٌح م

اعر لؤلفعاؿ في مدار ويبدو توظيؼ الش ،ويقؿ استخداـ مسمـ لمفعؿ في تجسيد المعنوي
ومف  ،ولكف أثرىا مقتصر عمى شاربيا ،عشوتر ،وتسبي  ،ى شاربيا فيي تقتؿعم تأثير الخمر

 :(5)ذلؾ قولو

 مكرًا  ميـتُ قْ تَ رًا و يصيدونيا قيْ   ػػػػػػػنةٌ  دامى في يدييا رىيالنّ  قموبُ 

                                  

 85،أبو نواس بيف التخطى وااللتزاـينظر:  (1)
 354: نفسو (2)
 117نفسو: (3)
 336:نفسو (4)
 49:وافالدي (5)
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          (1)وقولو 
 يلػػػػخم زاجِ المِ  رِ خذ غيْ لـ تتّ    يايا مف بعضِ بعضُ  يْرعُش  خرقاءَ  

مف خبلؿ  صوره التي جّسد فييا الخمر بناء ألبي نواس قدرة عمى وبذلؾ يمكف القوؿ: إف
فشربيا ليس السبب  ،وفي ىذا التشخيص اعتراٌؼ منو بقوة فعميا،األفعاؿ المتحركة الدالة عمييا 

حياء مف حوليا إلبؿ ما حوتو مف مكونات بيولوجية وخصائص معنوية دفعت بيا  ،في تأثيرىا
 .ـجميعي

والقدرة عمى قتؿ  مف قوة التأثير لحيالكائف ايتمتع بصفات أما عند مسمـ فيي َجَسٌد 
 جسدىا حركة قوية مف خمطيا بالماء ولـ تتخذ سوى الرجاؿ روحًا ليا. وفي ،الشاربيف

وعند  ،عند أبي نواس روٌح فاعمة في مف حوليا الخمر أفّ إلى  القارئ إذف فالفعؿ قاد
 مسمـ َجَسٌد يبحث عف المتعة مع غيره.

 ذات الداللة  تكرار األلفاظ -

أما  ،مع بيدؼ التوصؿ إلى غايات مقصودةوسيمة اتصاؿ بيف األفراد في المجت دُّ المغةُتعَ 
واأللفاظ في ىذا السياؽ ىي مقدمة البناء (2)السياؽ فيو مف أىـ عوامؿ االتصاؿ وأداء المعنى 

كيؼ ال وىي الركيزة األساسية التي يسعى الشاعر إلى توظيفيا في النص توظيفًا مناسبًا ،الشعري
 رضو الذي يقصده.غمبلئما لو 

 داللة المكاف  -

وأدى ،المفظة التي مثمت نقطة االنطبلؽ لعدد مف األلفاظ التي دارت حوليا الخمركانت 
حيث كشؼ تكرار ،األلفاظ التي ارتبطت بالمكاف :منيا ،كرارىا إلى بروز عدد مف الدالالتت

وليذا فإف القصيدة الخمرية كانت ،األلفاظ الدالة عمى المكاف عف عبلقة الشاعر بو وموقفو منو
 :ويتمثؿ ذلؾ في المخطط اآلتي  ومركزىا النابض ىو الخمر ،ذات أقطاب عدة

                                  

 56:الديواف (1)
 5لسانيات النص،خطابي ، محمد، (2)
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 ،ييدؼ مف خبلليا إلى تفجير طاقاتو المكبوتة كف عند النواسي شيء أىـ مف الخمرلـ ي 
ؿ والحرية لذا فقد أضحى مكاف الشرب مكانا يترتؿ فيو ليا ومعبدًا تقاـ فيو شعائر الحب والجما

لتي تكوف عادة ألصحاب وفي ىذه األجواء ا ،فمناسؾ الخمر تتحقؽ في مجالسيا ،والنشوة
لعالـ الذي وفي ىذا المكاف ينتقؿ الشاعر مف عالمو الخارجي إلى عالمو الداخمي ىذا ا ،المواىب

 : (1)فيا ىو يقوؿ ،يشعر فيو بتحقيؽ ذاتو

 اؿُ ػػػػػػػػػف والجمسْ َحّؿ بو الحُ   ػػوٌ ػػػػػػػػػػػػػلو شبي ما ومجمسٍ 

 اؿ ُ ػػػػػػػػػػػػػػاليا انتقػػػم *دَيمةٍ ػػػب    اػػح  رور سالسّ  يمُطر فيوِ 

 اؿُ ػػػػػػػػسامى ليـ فعي ما إفْ    ؽٍ شيدُتو في شباب صدْ 

 اُؿ ػجػػػػىا الحلـ ُتؤوِ  عذراءَ    رـٍ ػػػػػك تَ بنْ  نأخذ صيباءَ 

  اؿُ ػػطَ ػػػػػنا مُ بِ رْ وليس في شُ    ًا ػػػػػػِصْرف نشربيا بالكبارِ 

فيو في جمالو ، صورة حّية نابضة بالحياة رئلمقاالشاعر جماؿ المكاف فعكس  لقد أحّس  
وفيو السعادة والسرور دائما ال ينقطعاف وقد كاف لمفعؿ المضارع ،أحدفيو يشابييا وحسنو آية ال

الخمر عمى شاربيا ، حيث يكشؼ ىذا الفعؿ مقدار تأثير ر( أثٌر في تقوية المعنىطيمفي قولو)
وفي ىذا ،(اسح از في قولو)يمطر فيو السرورجباإلضافة إلى الم فيي تفجر أساريره الدفينة،

                                  

 309، الديواف (1)
 *ديمة:سحابة ممطرة ال ينقطع مطرىا،ينظر:ابف منظور،لساف العرب،مادة )دوـ(

ية عناصر الرو 
 الشعرية

 الخمر

 نسافاإل المكاف

 لمجتمعا الزماف
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العذراء  قوة بفعؿ الصيباء ةروابط الصداق المكاف تحصؿ األلفة بيف الشاعر ورفاقو وتزداد
 مة.ميالج

غير محدود يشتمؿ عمى  وسطٌ العاـ  ووالمكاف بمفيوم،إذف فالمكاف عنده حاضٌر  
وىو بشكؿ خاص  زياؿ فيو مف تحيّ بؿ بكؿ ما لمخ،ي صفأو ىو ما عيش فيو بشكؿ و ،(1)األشياء

ىندسية  أما اعتداؿ عثماف فترى أف المكاف ال يقتصر عمى كونو أبعاداً ،(2)مركز اجتذاب دائـ
تخرج مف األشياء المادية الممموسة سْ ا ولكنو فضبًل عف ذلؾ نظاـ مف العبلقات المجردة يُ موحجو 

ويرى عبد الممؾ مرتاض أف  ،(3)دي المجر ني أو الجيد الذىنبقدر ما يستمد مف التجريد الذى
حدود وبحر دوف بيف المكاف الحقيقي  والمكاف األدبي فالمكاف األدبي عنده عالـٌ  ببل  ىناؾ فرقاً 

وفي  جميعيا إنو امتداد مستمر مفتوح عمى االتجاىات،ونيار دوف مساء،ليؿ دوف صباح، و ساحؿ
ع أف يتعامؿ مع المكاف تعامبًل بارعًا ولذا فإف األديب المتمكف ىو الذي يستطي، (4)فاؽ كؿ اآل

األبعاد المختمفة كالبعد االجتماعي أو النفسي بإلى جانب كونو حقيقيًا و  اً ظفو توظيفًا ناجحفيو 
اؾ جماؿ المكاف مرتيف بالتقرب مف الذات المبدعة الشاعرة في أحواليا إدر ف،وكذلؾ الجمالي

شاعر في جعؿ المكاف يسكف عبير الكممة المختمفة ومرتيف بإدراؾ الوسائؿ التي اعتمدىا ال
ذلؾ فإف لو و فيوجناح الخياؿ ومرتيف بقدرة المتمقي عمى تذوؽ العمؿ الفني والتعامؿ معو والتأثير 

ماؿ المكاف يتطمب يقظة عمى جأبرز المشكبلت عند الحديث عف الذات المبدعة ىو أف إدراؾ 
كما أف اليقظة الخيالية تعمؿ ، المتمقي واسفالحؽ أف الخياؿ يزيد حدة ح،درجة مف الجدة والقوة 

 .(5)لبلستجابات الفورية االنتباهعمى تييئة 

فيتكوف  ،ابيني دُ ح  والمكاف في النص الشعري يقرب المسافات بيف األشياء ومف ثـ يو  
وىو أحد منتجات الخياؿ وىو ما يدعى بالبعد ،مكاف خاص بالنص ىو في حقيقتو مكاف شعري

                                  

 191،المعجـ الفمسفي مدكور ،إبراىيـ : (1)
 179،تر: غالب ىمسا،  جماليات المكافباشبلر ،جاستوف: (2)
 5،إضاءة النص (3)
 57،في نظرية الرواية (4)
 14، تر:غالب ىمسا،جماليات المكافينظر: باشبلر ،جاستوف، (5)
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ولكؿ مف ،منص أو ىو ظّؿ النص وحيف يفقد النص ظّمو يفقد خصوصيتو الخفي والعميؽ ل
حيث عاش كؿ منيما في منطقة ،الشاعريف المذيف تدور الدراسة حوليما ظروفو البيئية الخاصة 

 فاستمدا مف ىذه البقعة المكانية ظبلالً ،شتيرت بانتشار العمـ ومظاىر الحضارة وجماؿ الطبيعة ا
ًا في وجود الشاعر وفي بيئتو سواء أكاف ىذا المكاف ز يحكؿ المكاف نشراىا في شعرىما حتى ش

 موضوعيًا )طبيعيا (أـ )ذاتيًا( متخيبًل.

ذلؾ أف المكاف في الشعر يتشكؿ مف خبلؿ ،وتختمؼ نظرة كؿ مف الشاعريف إلى المكاف  
لفاظ األبيف المغة الشعرية التي تمتمؾ بدورىا طبيعة مزدوجة فميا بعد مادي فيزيائي يربط 

كما أف ليا نظامًا مف العبلقات التي تعتمد عمى التجريد الذىني فالنص بذاتو ،وأصوليا الحسية 
د المغوي لمنص والغياب ىو البعد الخفي يعبلقة جدلية بيف الحضور والغياب فالحضور ىو التجس

 :أو البنية لمنص .ويظير موقؼ أبي نواس مف المكاف بالمخطط اآلتي 

             

 ينفر الشاعر منو                                       يألفو الشاعر ويحبو    

 رمز البداوة       األطبلؿ                               رمز األماف      بيت الخمر  

  يةمالثورة عمى المقدمة الطم    لمحضارة والمدينة  رمز      المدف المشيورة

 . التي ابتعد عنيا الشاعر     ا الشاعرالتي أعِجَب بي  

فاألماكف التي وجد فييا الشاعر الراحة واألماف والمتعة والسرور ىي أماكف شرب  
ليس ُحّبا فييا بؿ ألنو يجد الطمأنينة  ،فيو ال ينفؾ يذكر تردده عمى تمؾ األماكف ،الخمر

د اليدوء إاّل في ىذه تج ال ةربطمة التعب الطويمة فنفسو المضحواالستقرار فييا بعد ر 
فالمألوؼ عند الجميع أف بيوت الخمر ،ير  المألوؼ يوىنا تتجمى قدرة الشاعر عمى تغ،األماكف

 ،تسببو مف أذى لمنفس وضياع لمعقؿ واإلنساف يبتعد عنيا لما ،ىي أماكف ضوضاء واضطراب
يدفعو ىو وىذا ما  ،ولكف أبا نواس يرى أف النفس المضطربة تجد ىدوءىا في ىذا المكاف

ولعؿ الميؿ إشارة  ،لئ الساطعنيا في حمكة الميؿ وسواده لينعموا بنورىا المتؤلعصحبو لمبحث و 

 المكاف
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إشارة لميدوء والطمأنينة المنبعث عنيا ىو الذي يكسر ظممة الميؿ وىذا والنور  ،لقمؽ والخوؼإلى ا
  .فييا

 

 :(1)ومف ذلؾ قولو

 ٍد و أقداُح ػػػػػػػػيا أيػػػػوُح بػػػػػػػػػػػػتم اً برق  ػػػػػِكٌر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػُمعتَ  وفتيٍة نازعوا والميؿُ 

 المصباح مصباُح ػػػفلح في البيت ك  وساقي القـو يمزجيا اً ِسراج ىأذك

 ارنا الراُح؟ػػػػػػن ـأارنا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأراحنا ن   ػػػػػو ؾ نسألِكْدنا َعمى عممنا لمشّ 

ولكف كؿ لفظة فييا قدمت  ،شاعر في ثبلثة أبيات شعريةحالة مف الصراع اختزليا ال 
توتر الذي عاشو لم دٌ صْ رَ ي قولو)نازعوا( فف ،صورة لطرؼ مف أطراؼ ىذه المقطوعة الخمرية

بنورىا الساطع  فكانت الخمر يبعث الراحة في نفوسيـ مادفعيـ إلى الخروج ليبًل لمبحث عفالفتية 
نور  ـأ الخمرالساطع،أىو نور  التعجب مف ىذا النور ولكف السؤاؿ الذي أفاد. ىي الحؿ لذلؾ

وقد سماه أبو نواس  وبيذا االستفياـ يؤكد الشاعر حالة القمؽ التي سادت المكاف، ؟المصباح
 .البيت

فمثؿ ىذه  ،الخمريةمف خبلؿ األحداث التي تجري في عند أبي نواس المكاف  تشكؿ
لو كاف ىذا المكاف متخيبًل فبل بّد أف يشكؿ عنصرًا حتى و  ،ليا  مف مكاف يحتوييا د  بُ  األحداث ال

 سابقًا . تـ الحديث عنوميما مف عناصر القصيدة ويضحي بذلؾ المكاف الشعري الذي 

ففييا يجد المميوؼ إجابة الستغاثتو وفي ذلؾ  ،لمسكف ومتعمقاتيا مكاناً  وتصبح الخمر 
 -:(2)يقوؿ أبو نواس 

 ارا طإفػػػػػػػػػػػػػػػػػاح لما انتظرُت بشرب الرّ   دني عُ سْ اح يُ في الرّ  كاف لي َسَكفٌ لو 

                                  

 101:الديواف (1)
 182: نفسو (2)
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ف حمّ فاش  يا ػػػػػػػػػػأنَت شاربُ  عجيبٌ  اح شيءٌ الرّ   زارا اح أو رّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ المتْ رب وا 

 اار نّ ػسكف الأفي الجناف ودعني  ِصرْ   ةٍ ػػػػػػػػػصافي يا َمْف يمـو عمى حمراءَ 

أبا نواس شاعر يتبلعب باأللفاظ تبلعبًا جميبًل  ؟ إفرىؿ يستطيع اإلنساف أف يسكف النا 
وأي متعة تمؾ التي يجدىا اإلنساف وىو يسكف  ،المتعةبؿ النار مكانًا يحؿ بو ويشعر فيو عفيج

 ،وؿ حرارة النار برودة تسري في جسده فتسعدهحوتت ،النار؟ ولكف النار ىنا أضحت بردًا وسبلما 
ذا المكاف فصفاؤىا مع حمرتيا المشتعمة تطغى عمى أي وسبب ذلؾ الخمرة التي يجدىا في ى

األوؿ يشير  :و بيف متناقضيفئبيف األحمر وشدتو والصفاء وىدو  بمزجوحقؽ  وولعم ،خرآشيء 
 إلى التوتر والثاني يقود إلى الطمأنينة .

فكؿ مكاف تتواجد فيو  ،مرتووال يقتصر حدود المكاف عنده عمى تمؾ التي يعاقر فييا خ 
يدعو إلى جعؿ البستاف أو  وىو ه،شدنأو ما يصنع منيا ىي مبلذ الشاعر والممجأ الذي ي الخمر

 -:(1)حتى يحؿ موعد القطاؼ وتصنيع خمرتو التي يرجوىا فيقوؿ  ومسكناً  القرية داراً 

 ذارا ػػػػفييا العِ  فْ عَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواخم   دما ػػػػػذات قُ في المّ  فامضِ 

 دارا ةَ ػػػػػػػالقري عؿِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواج   ًا ػػػػػػػػػػتػػػػبيْ  البستافَ  واجعؿِ 

 يارىػػػػػيا المَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي وارتبطْ     اً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػمامػػػوأِطْر فييا ح

ذا كاف قط  ارا ػُعصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال عتَ وتوقّ     اؼٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا 

 اراػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمس نشّ ػػػػفكفى بال   س ػػػػػػػػػػػػاح بشمفاطبخ الرّ 

فعمى المخاطب أف َيِحؿ  ،ولعؿ صيغة فعؿ األمر ىنا أدت إلى تقوية المعنى المقصود  
فإف أثمرت أشجاره فعميو رعاية القطاؼ  ،لوًا سر ضيفا ويكوف حا ال ىذا البستاف أىبلً في 

ـ بو عناية تصؿ إلى طمب الشاعر مف المخاطب أف يقوـ بطبخيا في حرارة الشمس وأف واالىتما
فجماؿ المكاف  ،إنيا عناية صاحب البيت بأىمو فبل يقسو عمييـ وال يؤذييـ ،ال يعرضيا لنار 

يقتضي  ومع وحسف التعامؿ ونبعو يو موطف الخمرية المكاف فعنده برز مف خبلؿ تأكيد أىم
 وَحم ت. الخمرت رعايتو أينما وجد

                                  

 182: الديواف (1)
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 وفيصؼ دخولو إلى فناء الحانة وطرق ،وأبو نواس يسعى إلى تمؾ األماكف ىو وصحبو 
بعد أف دار حوار ولكنو  ،األبواب وسرعة استجابة الساقي لطمبيـ مع وجود الخوؼ مف السمطة

توافرت بينو وبيف الشاعر وأصدقائو يطمب منيـ اإلقامة عنده فمدييـ الحاجة التي يطمبونيا وقد 
الصوت ويمثمو)غناء و  فييا الشروط وتتوالى األحداث وتتداخؿ عناصر الحركة وتمثميا )األفعاؿ(

عر اشكؿ لوحة المكاف الحاضرة في مخيمة الشتالفجر( لت عو م(والزمف )الميؿ إلى طولحانأالساقي و 
 -: (1)التي دلت عمييا ألفاظو ويظير ذلؾ في قولو

 راكْ ػػػػػػػػػػػػػػػما ترى منيـ نُ ،صدٍؽ  بفتيافِ   هُ ػاءَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطرقُت فن ذمي   وأحورَ 

 راػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعْ ذُ  وبادر نحو الباب ممتمئاً         ػػػػًا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخائف ما قرعنا بابو ىب  فمّ 

 را ػػػػػػػػػػػػػػػػػػفتح فتية طمبوا خمافقمُت لو  ؟ػػػػػػاػػػػناءنػػػػوقاؿ مف الطراؽ ليًل ف

 دراػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب قمراً  هر مف أزراوأطمع   ػبٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػئىا فأطمؽ عف أبوابو غير

 :إلى قولو 

 راػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِقدما دى ،نفدتْ أقد  ،معتقة  ػوةػػػػػػػػػػػػػػػػػفقمت لو جئناؾ نبتاع قي

 راشْ ػػػػػػػػػعَ  رىا حقباً في خدْ  قد احتجبتْ  تطمبونياالتي  يعند،ربعوا ا :قاؿف

 إلى قولو:

 راػػػنى حيف مالت بو ُسكإلى أف تغّ   اً ػػػػػػػػػػويشرُب دائب ،يسقينا زاؿوما 

ارتبطت بالمكاف الذي  قدفناء(  ،أبواب،ولعؿ أصوات المد التي توافرت في األلفاظ )باب 
المكاف ليتناسب مع ليفة الشاعر ومف معو  قصده شاعرنا وصحبو ساعدت عمى اتساع بقعة

وىذا  ،النطؽ بيا دعمى خمرتيـ ذلؾ أف حروؼ المد تحتاج زمنا أطوؿ مف الحروؼ األخرى عن

                                  

 187 -184: الديواف (1)
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األمر يعطييا قدرة فائقة عمى التموف الموسيقي بحيث تمنح المتمقي لحونًا مختمفة وتأثيرات نفسية 
 .(1)لحالة النفسية لممبدع بيف الموسيقى وا التوافؽمتنوعة وتخمؽ نوعًا مف 

كما أف في قوؿ الساقي )اربعوا( أي أقيموا ما يشير إلى أثر صوت المد في تقوية داللة  
فقد توافرت فيو ،ليصبح بيت الخمر منزاًل ومقامًا عمى مدى الدىر وليس لفترة محددة  ،المكاف

يقاعي بحيث ال تنفصؿ عف إلأىمية المستوى الصوتي ا فوىنا تكم ،األسباب التي تجعمو مقرًا ليـ
فالنظـ ال يوجد إال كعبلقة بيف الصوت والمعنى  ،في خطأ التجزيء الوقوع "إذ ال ينبغي ،المعنى

 .(2)وبذلؾ يتميز عف المقومات الشعرية األخرى" ،صوتية داللية  ىو إذف بنيةو 

لمشرب وال توجد حدود لممكاف عند أبي نواس فأحيانًا قد يصبح البستاف نفسو مكانًا  
  :(3)حيث يقوؿ  ،ومعاقرة الخمر وىو نفسو البستاف الذي أنتج خمرتو الكريمة

 رُ طْ ػػػػػرىا القػػػػػوشيًا حيف باك عقنّ ت  ػػػاػػػػػػػػػػػاتيبن أفّ ػػػػػػػػبروضة بستاٍف ك

 فيا َمْف رأى شمسًا يدور بيا َبْدرُ    مس والبدُر حولياا الشّ نيدير عمي

 :(4)وقولو 

 خيرِ ػػػػػػػػػػػػػػػػإلى ال واحُ فّ ػػػػػتُ  يضحؾُ    ػػػػػجرٍ رؼ عمى ششْ في مجمٍس مُ 

 يرِ ػػػػػػػػػػػعصافػػػػّجةُ  الػػػػػػػُتْسِعُده ض   فٍ ػػػػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعمى ف واقعٍ  وطائرٍ 

   :(5)والمدينة التي يكوف فييا ومف ذلؾ قولو ويقرف الشاعر بيف مكاف الخمر

 ارػػػػػػػػػعمّ  في بستافِ  ذاػػػػبناز بطي   معنا ػكاف يجذا مجمٌس قد حبّ  يا

                                  

 286،عناصر اإلبداع الفني في شعر أحمد مطرغنيـ ،كماؿ أحمد: (1)
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 ارِ ػػػػػػػػػػػػػػا لخمّ ػػػت أمّ حبأص ارةٌ خمّ    ا ػػػػػػػػػػرؤيتيو  ،ارعمّ  ذا أـّ وحبّ 

قد تحققت بينو وأصحابو في اجتماعيـ في ىذا المجمس وفي ىذا المكاف  فاأللفة 
  .(1)ىا كما أورد ذلؾ ياقوت الحمويخبار التي يطوؿ ذكر ؼ عنو األرِ الذي عُ )طيزناباذ( 

ويعمو شأف المكاف عند أبي نواس بأولئؾ المتواجديف فيو وقد جمعت بينيـ روابط أشبو  
 -:(2)ما تكوف بالروابط األسرية حيث يقوؿ 

  ؿُ ػػػػمَ وال خَ  يٌ ىْ ما في أديميـ وَ    ـ ػيًا لمجمس فتياٍف أنادميقْ سُ 

 ؿُ ػػوالحبُؿ متص منتظـٌ فالشمؿ     وذاؾ لذاذا ػػػػػػػؾ كما ىاىذا لذ

ومف ذلؾ قوؿ ،متاز بالسعي الحثيث الدائـ لمحصوؿ عمى المراد توفي ىذا المكاف حياٌة  
 -:(3)أبي نواس

  نوا يومًا بأنكاسِ حِ ليسوا إذا امتُ    ةػػػػػنازعتيا فتيًة ُغرّا غطارف

 ِمف غير أنفاسِ  ثٌ ػػػػػػػكأنيـ جث   ال يبطروف وال يخزوف نادييـ

عؿ المشاركة في قولو )نازعتيا(يظير العبلقة الحميمة التي جمعت الشاعر وفتيتو في فف 
لذا فقد جعؿ صحبو  ،ىـ التي يجب عمييـ التغمب عمييا والنيؿ منياندّ  فكانت الخمر ،ىذا المكاف

فالمشاركوف لو في ىذا المجمس ىـ َمف يتمناىـ ،ف بصفات الشرؼ والكـر وعمو المنزلة و يتمتع
 رء في بيتو .الم

أسماؤىا إلى األماكف التي ذكرت  ،وِمف ذلؾ المكاف الذي قادت إليو األلفاظ الدالة عميو 
 ،بغداد ، رالُعق ،*الصالحية ،وصرصر  *ذيطيرناباذ وقطربؿ وكموا :كقوؿ الشاعر ،صراحة

أماكف دفعو لتتبع  أبي نواس لمخمر بُّ حف ،حذات األكيرا ،كمواذ ،الفرؾ ،*الكرخ،أكناؼ بغداد
دتو بؿ غدت تمؾ األماكف نقاطًا مشعة عمى خارطة قصي ،ولـ يكتؼ بتتبعو،تصنيعيا

                                  

  55/ 4، معجـ البمدافطيرناباذ: بكسر أولو وسكف ثانية ثـ زاي مفتوحة وىي موضع بيف الكوفة والقادسية :ينظر: (1)
 303الديواف (2)
 252: نفسو (3)

 2/477،جـ البمدافمع*كمواذي:مدينة مف الناحية الشرقية مف بغداد،ينظر:الحموي،ياقوت،
 3/389،معجـ البمداف*الصالحية:قرية الّرىا مف أرض الجزيرة،ينظر:الحموي،ياقوت،
 4/448،معجـ البمداف*الَكْرخ:مدينة بالعراؽ في وسط بغداد،ينظر:الحموي،ياقوت،
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المعتقة ما عميو إال أف يسعى إلى تمؾ األماكف التي ُعرفت بحسف  فالذي يبغى الخمر،الخمرية
 :(1)ومف ذلؾ قولو ياتصنيع

 َكْرخِ ػػػػػػة الػػػػا ليمػػػػينػػػػإل تػػػسيق  ػػػذٍة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ لػػػػػكرِخ(كػػػة )بالػػػػػػػػػػػػليم يا

 :(2)وقولو 

 قطربؿ حمراء كالكاذي  مف خمر  ُمْصَطِبحاً شرب عمى الورد في نيساف ا

 ذِ اؼ بغداػػػت مستوطنًا أكنما دمَ   ػػػةٍ  ػػػػػػػػػػػػػأتي بصالحػػػػػػػعذارؾ ال ت واخمعْ 

 : (3)وقولو

 قرُ عَ ػػػػػػػػالف ،ةالحيّ صّ ػػػػػػػفال، فقطربؿٌ   ير صرصرٍ ػػػػمف ن ربي  غمسارحيا ال

 :(4)وقولو

  دائؽِ ػػػػػػػػجناف الحػػػؿ بيف الػػػػبقطرب  ػػٍة ػػػػػػػب حانػػػومجمس خماٍر إلى جن

 :(5)وقد تتسع حدود الخارطة عنده لتشمؿ ُمدنا أخرى غير تمؾ الموجودة في العراؽ فيقوؿ 

  الغار فييا نفحةُ ((6) (مسؾ)داريف مف  ٌة ػػػػػػػػػػػفيفيو ُمداـ كعيف الديؾ صا

  

ؿ اينفمكانيًا يساعد الباحث عف الخمر لموصوؿ إلييا  ـ الشاعر في خمرياتو دليبلً لقد قدّ  
وبخاصة  ،ف اىتماـ الشاعر بمواطف خمرتوبيّ يفخمرياتو كانت سجبًل جغرافيًا ،المتعة بمعاقرتيا 

                                  

 121:الديواف (1)
 157: نفسو (2)
 179:نفسو (3)
 274:نفسو  (4)
 195نفسو  (5)
 432/ 2، ، معجـ البمدافوي ،ياقوتإليو المسؾ مف اليند، ينظر: الحممب قرية في البحريف يج (6)
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فيو ال  ،سف اإلنتاج ولربما كاف تعداده ليا تعبيرًا عف حالة نفسيةت بالجودة وحفَ رِ عُ تمؾ التي 
 . ريييبقى في حانة واحدة أو مكاف واحد فنفسو ترغب في التجدد والتغ

 ،حب الشاعر ىذه األماكف وألفيا فأحسف الحديث عنيا ووظؼ األلفاظ الدالة عميياأ 
 ،الطمؿو  ،عنيا ومنيا ) الرسـويبتعد  ،ؼ األلفاظ الدالة عمى األماكف التي ينفر منياوكذلؾ وظّ 

 .(1)الربع( و  ،دارس األطبلؿو  ،دمفو 

فمرة يوظؼ المكاف لمدعوة إلى  ،قد تنوعت مواقؼ أبي نواس مف ىذه األطبلؿ وتعددتو  
 :(2)نبذ افتتاح القصائد بوصؼ الدمف والرسـو فيقوؿ

 ْس ػػػػػػلو كاف جم ضرّ  ام واقفاً    ْس رَ دَ  لمف يبكى عمى رسـٍ  قؿْ 

  ْس ػػػػػػبَ مثؿ القَ  ةً يّ خكر  واصطبحْ    ًا ػػػػػػػػػػػػجانب ممىبع وسترؾ الرّ ا

رىا الجاىميوف واقفيف عندىا ومسترجعيف تارة أخرى يذكر أسماء األماكف التي كرّ و  
فقد دعا ،والقمب  ضنو ال يردد معانييـ بؿ يتناوليا بالنقأ يرغ ،ذكرياتيـ فييا وباكيف عمييا

كاء عمييا فطمب منيـ أف ال يفعموا ذلؾ وأف يعكفوا عمى الخمرة الطيبة حيث الشعراء إلى الب
 :(3)يقوؿ

 رباؿ السّ  يا رقيقةَ ينػػػػػػػػػػػػواسق   لؿ ػػػػػػػػػػدارس األطج بر  عال تُ 

حياة أىؿ الحاضرة موازنة يظير فييا ازف بيف حياة البدو واألعراب و وىو تارة ثالثة يو  
 :(4)ومف ذلؾ قولو ،ة بفي البيئة الصحراوية المجد مساوئ األوليف وعيشيـ

 َوُتبمي َعيَد ِجد ِتيا الُخطوبُ    َدِع اأَلطلَؿ َتسفييا الَجنوبُ 

  َتُخب  بيا الن جيبةُ  والّنجيبُ           اً ػػػػػػػوَخّؿ ِلراِكِب الَوْجناِء أْرض
                                  

 320، 315، 304، 200، 163، 142، 138، 123، 74،الديوافلمعودة إلى ىذه األبيات ينظر:  (1)
 244:الديواف (2)
 304:نفسو (3)
 41 :نفسو (4)
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 ا َضُبٌع وذيبُ وأكثُر صْيِدى   ٌح،ػػػػػػػػػػػبلٌد َنْبُتيا ُعَشٌر وَطمْ 

ـُ َجديبُ    و ال تأُخْذ عف األعراِب لْيوًا،  وال عْيشًا فعيُشُي

 رقيُؽ العيِش بينُيـ غريبُ    َدِع األلباَف يْشَرُبيا ِرجاٌؿ،

 و ال ُتحَرْج فما في ذاؾ ُحوبُ    إذا راَب اْلَحِميُب فُبْؿ عميِو،

األطبلؿ  مةجايمو إلى ف العرؽ الفارسي ليذا الشاعر دفعأوقد رأى بعض الدارسيف  
عف  كانت تعبيراً  ،الشاعر وذكر مبلمحيا العامة حيافيذه األطبلؿ التي وضّ  ،ة عمييامقوالن

 .(1)احتقار الشاعر لمبيئة العربية بكؿ ما فييا

فغايتو ىي إعبلء الفرس ورفعيـ  سياسياً  مذىباً أبي نواس ليذه األطبلؿ كشؼ  وِذْكرُ  
بؿ  ،كاف يذـ القديـ ال ألنو قديـ ووفي ىذا يقوؿ طو حسيف" إن ،والحط مف شأف العرب وتحقيرىـ

فيو إذف  ،بؿ ألنو حديث وألنو فارسي ،ويمدح الحديث ال ألنو حديث ،ألنو قديـ وألنو عربي
ويسير في االتجاه نفسو كؿ مف محمد  (2)يؿ الفرس عمى العرب مذىب الشعوبية "ضمذىب تف

أف دعوتو إلى ترؾ األطبلؿ كانت ذا صبغة شعرية  فيما يرياف ،يو حجاب بمندور ومحمد ن
 .(3)واضحة 

ورد ذلؾ إلى تماجنو حيث  ،ؼ مف تيمة الشعوبية الممصقة بولكف شوقي ضيؼ خفّ  
مف لوف آخر  تويبفشعو  ،" إف أبا نواس ال يشعب عمى العرب شعب شعوبية كشعوبية بشار:يقوؿ 

يف كما يصنع بشار وغيره مف الشعوبي ،"ذلؾ أنو ال يوازف بيف خشونة البدو وحضارة الفرس
فييا مف خمر  يجر يوما  ،إنما يوازف بيف تمؾ الخشونة والحضارة العباسية والمادية ،فيالحقيقي

ويأخذ ذلؾ عنده عمى شكؿ ثورة جامحة عمى الوقوؼ بالرسـو ،جوف كاف يعكؼ عمييما عكوفا مو 
ويكوف ذلؾ ظممًا لو إذا ُسِمي   ،مرواألطبلؿ وبكاء الديار والدعوة الحارة إلى المتاع بالخ

                                  

 214،جماليةاألطبلؿ في الشعر العربي دراسة ينظر :حجازي ،محمد عبد الواحد،  (1)
 90: 2، حديث األربعاء (2)
 291. مظاىر الشعوبية في األدب العربي. 72، النقد المنيجي عند العرب (3)
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معاف في التماجف  ،بالشعوبي ويسير معو في رأيو عبد الحميـ عباس الذي (1)إنما ىو تماجف وا 
 .(2)الحاضرة ببغداد  ةالفرس إاّل ما يتصؿ بالشراب وعيش بيذكر مف مناق لـ يرى أنو

لسخرية التي شاعت في ا مف باب ىذه المسألة يجب أف تُقرأ فّ أ"يب مونسي فيرى حبأما  
فأبو نواس يحاوؿ أف يخفؼ ،وتؤسس عمييا األحكاـ النقدية  دّ أخذ الجِ مال أف تؤخذ ،ذلؾ العصر

فأراد أف  ،عف نفسو ضريبة الشعر ألنو يدرؾ أف لمطمؿ سمطانو عمى الشعر العربي قديمو وحديثو
عوتو إلى الجديد كانت ومعنى ذلؾ أف د ،"(3)المكاف االخاص في التعامؿ مع ىذ ويكوف لو طريق

عميو شعره داللة قوية  بؿ يدؿّ  ،ةمف شعوبية وغير شعوبي ئبةثورة حضارية خالصة ال تشوبيا شا
 :(4)حيث يقوؿ 

 رـِ ػػػػػالك البنةِ  ؾَ صفاتِ  فاجعؿْ    ـِ دْ ػػػػػػػػػػػػػػػالق ةُ ػػػػػػبلغ وؿِ مالط صفةُ 

 ـِ ػػػػػػػْ وفي رس في طمؿٍ  تييـُ و    ةٍ ػػػػػػػػػػػػػعَ شْ عَ ػػػػشْ عف مُ  ؿُ تذىْ  فعلـَ 

 في الِعْمـ  تَ نْ أَ و العياف كَ ذفأ   ماع بياالسّ  عمى موؿَ ُؼ الطّ تصِ 

ذا وصفتَ   ـِ ػػػومف وى زلؿٍ لـ تْخُؿ مف    اً ػػػػػػػػػػػبعتّ يء مُ ػػػػالش وا 

نما ىي دعوة لمعاصريو مف الشعراء أف ،فالمسألة ليست مسألة شعوبية أو غيرىا   وا 
فالسخرية عند أبي نواس  ،(5)يـ صدقيـ مع أنفسيـ في حياتيـفف مع الناس في يكونوا صادقي
ذلؾ الموقؼ الذي وصؿ  ،ف مجتمعومِ  بؿ تعكس موقفا لمشاعر، بحسفأسموبيا  ليسست مظيراً 

ما جعؿ السخرية عند أبي نواس تصبح مفيوما لمعالـ فيو الشاعر جمالية الشعر بمغامرة الفكر مّ 
ؿ عنده إشارة إلى طمؿ آخر استوحاه الشاعر مف واقع تجربتو الذاتية فذكر الطم،ونظرة لو 

طراؼ جدلية الحياة والموت أذلؾ الطمؿ الذي يمثؿ طرفًا مف  ،وىمومو الروحية والفكرية الخاصة

                                  

 231،العصر العباسي األوؿ،تاريخ األدب العربي  (1)
 114- 108،أبو نواس ينظر: (2)
 23،جمالية تيةقراءة موضوعا،فمسفة المكاف في الشعر العربي ينظر: (3)
 334، 333:فالديوا (4)
 114، مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي األوؿ ،حسيفينظر: عطواف ، (5)
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فالطمؿ عند اآلخريف موت ولكنو يبث فيو الحياة بإعادة روح المكاف إليو ،بكؿ قسوتيا ورىبتيا 
  (1)ويظير ذلؾ مف قولو:

 ودارُس  ديدٌ ػػػػيـ جػػػػبيا أثٌر من  جوا ػػػػػػػػػػػػػا و أدلَ ػػػػػػموىى عطّ مندا ودارِ 

  ويابُس  ؛جنيٌّ  ريحافٍ  ثُ وأضغا  رى عمى الثّ  ؽِ قاالزّ  مف جر    مساحبُ 

نّ   دىـعيْ  تُ دبيا صحبي فجدّ  تُ سْ بحَ   ُس ؾ لحابِ ػػػػي عمى أمثاؿ تموا 

وليس  ،عيد السقاية والخمر ،نو عيد المتعة والميوإ، د ذلؾ الذي يذكره أبو نواسأي َعي 
عيد الوقوؼ في المكاف والبكاء والنواح . إنو عيٌد يتناسب مع مبلمح العصر الذي عاشو حيث 

طمؿ القديـ سخرية تطرح البديؿ. وىذا البديؿ يتمثؿ في لالسرور والفرح. فسخرية أبي نواس مف ا
ت أطر مَ خَ مْ لتي عكست طرائؽ جديدة في اإلبداع خَ مثؿ ىذه القصيدة وغيرىا مف القصائد ا

ىذا التحوؿ كاف خمفو تفاعؿ  ،وظيفتو ر لتحوؿ في مفيوـ الشعر و اشأمما  ،القصيدة السائدة 
والتصوير وغيرىا  ،كالرسـ ،عميؽ مع مكتسبات الحياة الجديدة وما اشتممت عميو مف ألواف ثقافية

حضاري العربي اإلسبلمي مثمما اكتسحت فضاءات  مف الفنوف التي اكتسحت فضاءات المجاؿ ال
 القصيدة النواسية .

لـ ييتـ بالمكاف في خمرياتو كما اىتـ  فيو ،ف المكاف عنده ال يطوؿعأما مسمـ فالحديث  
في األلفاظ)مشرع  عنده ف ذكر المكاف فإف ألفاظ المكاف تظؿ محصورةا  حتى و ،بيا أبو نواس 

ال يربطو بيذا المكاف سوى  ،عنده ظّؿ مكانًا لممتعة والميو والمكاف،(2)مجمس( ،روضة ،الصبا 
ال يقّدـ ىذا المجمس بكثير  اً مسممفإف لذا  ،ما يجري فيو مف لقاء بالكأس أو اجتماع بالمحبوبة 

نما ييتـ بالحديث عف أىـ األمور التي حصمت في ىذه األمكنة فمرة  مف الحديث والشرح، وا 
ومرة  ،ومعاقرتيا  بالمحبيف لمخمر عامراً  ضراء ومرة مجمساً يكوف المكاف روضة تكتسي حمة خ

                                  

 249:الديواف (1)
 202، 198، 79، 15، 40،الديواف ينظر:  (2)
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ر منبعث مف نو غباإ،ويمتمئ المكاف بغبار مف نوع آخر ،بساحة المعركة يصبح المجمس شبيياً 
 :(1)يقوؿ ف الزعفراف والقرنفؿ

 والقرنُفُؿ (2)يا يا جاديّ ػػػػوقصطم  ػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُتيػػػداـ أثػػػػَحْرٍب لمم فل ربّ 

 طُؿ تيْ  ؼِ المقار  بالعيشِ  بُ سحائ  ػا ػػػػػػػػػػػػػػػقنو ػػػػػوف اةِ ػػػػػالحي عمينا رياحيفُ 

 يُؿ ػػػأسْ  جاجةِ ليا منظٌر دوف الزّ   يا ْرب شخصَ ندامى يعَشُؽ الشّ  كأسِ و 

عف  التي تزيؿ اليـّ  الخمريميا عندما يحتسي تمؾ نعفالحياة تحمو ويشعر اإلنساف ب 
 :(3)إال في مواضع قميمة ومف ذلؾ قولو يذكرىا فيو الوأما ألفاظ األماكف الصريحة  ،شاربيا

 أطْعُت اليوى وشرْبُت العقارا    ـ آػػػػػأرض الشػػػػػػػػبألـ َتَر أني 

 :(4)إلى قولو

 ودارا  جعؿ الشاـ أىلً ف أأَ  خػ  )ـ( ػػػػػػػػػػػػػػميبالخمر حّب لقد ِكدُت مف 

 :(5)وبة إلى المدينة التي ُصنِعت بيا كقولومنس وقد يذكر الخمر

 يا أحواالػػػَيْت في دنّ ػػػػّ َقْد ُخم   ػػػػػػسيٌة ة شمػػػػػّ ولدييـ كرِخي

وكأنو أراد أف يكوف شعره  ماـ أبي نواس بأماكف صناعة الخمروقد بدا لمباحثة اىت 
اتو حتى يعرؼ األماكف فما أف يقرأ أحٌد  خمري ،تياحّيا لممواطف التي برعت في صناع تسجيبلً 

 ،حظ أيضًا أف ىناؾ قاسمًا مشتركًا بيف المدف التي ذكرىا أبو نواسبليُ و  ،التي اشتيرت بذلؾ 
ف بعد مراجعة معجـ البمداف اشتيار تمؾ المدف بجودة وقد تبيّ  ،وىي ُمدف موجودة في العراؽ

                                  

 255،الديواف (1)
 ، مادة جدالساف العرب جادّييا : الزغفراف ، ينظر : ابف منظور . (2)
 189:الديواف  (3)
 190: نفسو (4)
 203:نفسو (5)
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 ف اطبلعًا يساعده عمىمع عمى تمؾ األماكنو غير مطّ أأما مسمـ فيبدو  ،وحسف تصنيعيا  مرالخ
فمـ تجد الباحثة شيرة  ،ف نسبيا إلى تمؾ المدف ا  حتى و  ذكر األفضؿ منيا في صناعة الخمر

نو كاف مف باب التزاـ الوزف أيبدو  اولكف ذكره لي ،المواضع في العنب أو صناعة الخمرلبعض 
 :(1)والقافية في قولو

ـَ تَ بَ سِ إذا نُ   يا ػػػػػػػػيمُ أبوىا حم وبنت مجوسي    يرا(بتيا )النّ سْ نِ  دُ عْ ْت ل

لذا نجد أنو لـ يذكر مظاىر ،ولـ يعد الطمؿ مكانا يرتاح لو مسمـ كغيره مف شعراء عصره 
وذلؾ  ،مف قصائده إال القميؿ منيا التي كاف في المدح  تح بيا كثيراً تولـ يف ،الطمؿ في خمرياتو 

لذا فيو يثور عمييا ، (2)وتجاربو أنو رأى مع غيره عدـ صبلحية األطبلؿ والصحراء لعواطفو
 :(3)لذلؾ يقوؿ  ،لميو ىو المكاف المفضؿ لديواويصبح مكاف 

 ا ػػانييغمف حبيب لي م تْ مَ إذا خَ   ػػػا ػػػػػػػػػػػيثيػػػيا وأر يار أبكُشْغمي عف الدّ 

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػمييبْ تُ  األمطارَ  رابيا ودعِ تُ    تْ ػػػػػػػػػػػػػػػػفى كمما درجسْ س تَ موادع الرّ 

فْ   ياػػب تُ كاف فييا الذي أىوى أقمْ  إفْ   ا ييػػػػػد  ػػػعداىا فما لي ال أعُ  وا 

 اػمف ىوى نفسي نواديي متْ تعطّ    ةٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػمنزل رؾِ تّ ػػػػػٍة بالػػػػػػأحّؽ منزل

ا ولكنو ال يطمب البديؿ عنيا كم ،نواس في رغبتو االبتعاد عف األطبلؿ ارؾ أبافمسمـ يش 
ؿ المسألة بؿ يتمثّ  ،وال يثير ضجيجًا أو عجيجًا  ،فمسمـ ال يشعب عمى األعراب ،فعؿ أبو نواس 

فيو  ،رمةدوف جنوح إلى الثورة العا تعبيرًا واضحًا في بساطة وىدوء ويعّبر عنيا ،صحيحًا  بلً تمثّ 
أما إذا ،يف  ببديار صاحباتو ما دامت مأىولة بيف  وما دامت مسرحًا لشبابو ولشبا شغؿٌ من

عمييا بالوصؼ  فّ يضِ و  ؿ بيا بؿ ينساىاغَ شْ د عمييا وال يُ فإنو ال يتردّ  ،عنيا وىجرنيا فارتحم
 وعشقو ومجونو وليوه وانشغالو الدائـ بالمعشوقة التي  في قصة حّبو فقد أدت دورىا ،والبكاء

                                  

 47:الديواف (1)
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 .(1) أحب 

 كاف ىذا لفظياً أسواء  ،التعامؿ مع المكاف عمىألبي نواس قدرة أوسع  الباحثة تسجؿو  
ستطاع أف ا فقد ،ف عنده وما دلت عميو غاية فقد كاف لتكرار ألفاظ المكا ،معنويًا  ـأ التعامؿ
عمى حيف ظؿ المكاف عند مسمـ حيزا  ،ف المكاف شيئًا مف أفكاره التي يحمميا في ذىنويضمّ 

ف  ،كر تجرى فيو المقاءات وُتدار الكؤوس فيو إلرضاء الحضور دوف وجود أي داللة تذ حتى وا 
وفي المكاف ينعكس الزماف ويظير  ،لـ يفصؿ فيو القوؿ كما فعؿ أبو نواس فيو ذكر المكاف 

 صماف عف العمؿ األدبي .نففالمكاف والزماف عنصراف ال ي ،موقؼ كؿ منيما منو

 داللة الزمف -

 ولكؿ عمؿ أدبي وحدة زمنية واضحة  قائمة بذاتيا ،وتأثير فيو ،مزمف عبلقة بالشعر ل 
نجازات كثيرة فاألدب إعنو  عذات جّو أصيؿ يطوي عوالـ متنوعة تدور في إطار واحد وتتفر 

ليس لفيمو وتذوقو فقط بؿ لتطويرىا ونمائيا ،يـتالمتكامؿ يستغؿ بعد خمقو مواىب اآلخريف وقابمي
 . (2)مع الزمف

تصاعداف ثـ والزماف واإلنساف فعبلف ي ،فالمكاف أفؽ ممتٌد ،ومف المكاف يتوالد الزماف  
 وىكذا يتقادـ الزماف رويدًا وريداً ،وىي ما يحتفظ بو التاريخ  ،يتقاطعاف عند لحظة تفجر عارمة

ىذه األماكف وما في ة األحداث التي تجري عيف الزمف يتشكؿ مف طبإإْذ  ،بأبناء المجتمع
 .(3)بالزمف المطمؽ  ميؽ بالمذة التي تطغى عمى شعورهيصاحبيا مف إحساس ع

وبّيف وجية  ،بظبلؿ الزماف  ىف في الخمريات عند كؿ مف الشاعريف ىو الذي ألقوالمكا 
 ىما منو.نظر 
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وألبي نواس وجيتو التي يعبّر بيا عف الزمف مف خبلؿ توظيفو لؤللفاظ الدالة عميو مف  
زماف( في سياؽ خمرياتو ولعمو أدرؾ عبثية الحياة و زواليا بما لو مف ،دىر ،ليمة ،مثؿ )يوـ
 :(1)قولو بحساس فني فأخذ يعبر عف ذلؾ ا  توجس و 

  ثافِ دَ لو مف ناظر الحَ  راً تْ سِ    ناحو ج جعؿ السرورُ  في مجمسٍ 

 عيدافِ ػػػػػػػػػػػُسف الـ ألْ إاّل ترنّ    ػػػػو جائفي أرْ  األسماعَ  ؽُ رُ ال يطْ 

ففي ىذا ،برغبتو في نسياف الواقع وتجاوز الزماف  ر القارئما يشع النصفي ىذا  
راف مف في تحتى أنيما يس دتدامقوة وا ولجناحي أسطورياً  تمثؿ فيو السرور طائراً  لذيالمجمس ا

ز نفس اإلنساف المتميّ ،والسرور ىنا نوع مف استفاقة النفس ،ذلؾ المجمس عف ناظر الحدثاف 
فالستار الذي جاء بو أبو نواس ىو وسيمة ليغطي بيا قذارة ،وانفتاحيا عمى عالـ آخر أسمى 

 . (2)فساح في أفؽ آخر َوَجَد فيو ما يريد ،وقعيا الذي أغثّ الحياة و وا

تعبير عف نشاط فائض لـ يجد والميو  ،مو إال بالميوحفالحياة عند أبي نواس وصحبو ال ت 
والميو ال فائدة منو إال المتعة . والمتعة مقياس مدى ما وصمت  ،يقوـ بو يستحؽ أف ُيعَمؿ  عمبلً 

والفف أفؽ عاٍؿ يطؿ صاحبو مف فوؽ عمى الواقع  ،ففمثابة إليو الذائقة فالميو بيذه ال
زمف في نظر عدد مف وال ، (3)ناءفير والغّ يو عدو الحياة ألنو رمز التفالزماف  أما،ضيضحال

الشعراء سبب البموى والمصائب التي حمت باالنساف، فأخذ كؿ منيـ يتعامؿ معو بطريقتو 
مف   س التغمب عمى زمانو الذي وجد فيو كثيراً وقد استطاع أبو نوا،(4)الخاصة لمتغمب عميو

 :(5)ومف ذلؾ قولو ،العيوب بالميو وشرب الخمرة

 سفاُر وكاف مف ليمؾ انْ     قارُ عُ ػػػػريحاَنيا ال ؾطتْ عأ
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 مارُ خُ فييا وال  رَ مْ ال خَ    عاتٍ  ػػػػػػرائ عـ بيا قبؿَ فانْ 

و دوف فائدة فقد قدمت إضاعتفيو في ىذه األبيات يدعو إلى استغبلؿ الزمف وعدـ  
الميالي  يؤدي إلى إدراؾذلؾ ب وعدـ القياـ،لشاربيا الرائحة الطيبة والمذاؽ المطموب  الخمر

أبو نواس لفظة  َحَذؼ.وقد  را حيث ال يعود ىناؾ خمٌر وال خمايبميطال  بالذيعة ز مناياىا المفو 
الرافض لتمؾ  وير بذلؾ إلى موقف( وقّدـ ليا وصفا بقوؿ )رائعات(أي مفزعات ليش، المنايا)الميالي

ولذا فإف أبا نواس يدعو إلى استغبلؿ الحاضر وعدـ ،خمو مف خمرتو تممة التي ظالميالي الم
رفض ما يمثؿ الماضي وأراد أف يحيا  قدف،حديثو عف األطبلؿ  في واضحااللتفات لمماضي وىذا 

ذا فإف أبا نواس استطاع أف ول،حقؽ بمعالـ الحضارة وميزاتيا متالحاضر بكؿ ما فيو مف جماؿ 
عى إلى إظيارىا عمى صفحة فييا أفكاره التي يس ثاً اة بيف المكاف والزماف بجيصنع وشي

فالباحثة تتفؽ مع ما ذىبت إليو أحبلـ الزعيـ في قوليا: "ىكذا كاف أبو نواس يتعرض ،خمرياتو
تياره لطريقتو الجديدة وفنو وىكذا كاف يعمف رفضو لقيميـ الفنية مؤكدًا اخ،إلى مقدس العرب الفني 

لـ يرفض القيـ الفنية العربية كقيـ  وضوح ذلؾ ألنو بكؿ،طارحًا بديمو عف ىذا الموروث  ،الجديد
نما رفض مف خبلؿ سخريتو إعادة إنتاجيا واستنساخيا في الحاضر أخذ بعيف  اً في حد ذاتيا وا 

فيصبح الحاضر ،صية في الحياة تجربتو اإلبداعية بتجربتو الشخ وواصبلً ،االعتبار زمف القوؿ 
زمف الحياة ،إنو زمف التوىج والنبض الحي ،وفنيًا  اً يّ بو واجو الماضي قيم،األزمنة كميامعو سيد 

يو لذلؾ ف،المحظة الراىنة  ىال يريد الشاعر مف وجوده سو ،المميورة بإيقاع المذة وعنفواف المتعة
يـ فون ،ذا وحده نفيـ ِسر  ثورتو ورفضو لمتقاليدب ،شأنو أف ييدميا يسعى لتأمينيا ونفي كؿ ما ِمفْ 

 .(1)ية واالمتدادنلذلؾ نجده يزجي خمرياتو معظميا بفعؿ أمر يفيد اآل ،لطمؿ ادعوتو لنبذ 

وقد طمب مف  ،فأبو نواس عاش حاضره ووصؿ ليمو بنياره دوف أف ييتـ لمزمف ومروره 
 : (2)اآلخريف عدـ لومو عمى ذلؾ حيث يقوؿ

 احِ ػػػػػػػػػػػػبيؿ مف فمؽ الصّ المّ  ؿِ ووصْ   باح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصطْ  بِ رْ مى شُ بني ععاتِ تُ 

                                  

 127، لعبث واالغتراب والتمردأبو نواس بيف ا (1)
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 احِ ػػػػػػػػػػػػػػػػدامى ذا ارتينّ ػػػمف ال أحب     يٌّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبأنني أرْيح عممتْ ما و 

عيش المحظات ي يالمتمق ولكفّ  ،ؼ حدودهرَ عْ ًا ال تُ سوىا ىو يصير الزمف ويجعمو ذائبًا سم 
قباؿ الساقي  ،التي عاشيا أبو نواس وأصحابو حيث يقوؿ بعد أف وصؼ مجمس خمرتو وموقعو وا 

 :(1)عمييـ

 ُد ػػػػػػػػػػػػػػػػنا حتى بدا األحعُ مَ يؿ يجْ والمّ   ىا ت نأخذُ بْ السّ  في صباحِ  فمـ نزؿْ 

 يُؽ والنكُد ض  عنيا ال غابَ  في نعمةٍ    ػـ ػػػػل بالميو مف أمابتدأنا الطّ  ـ  ثُ 

 ُد ػػػػػػػػالع األسعُد معترٌض والطّ والسّ   ةَ ػػػػػػػحػػػػػػػُة االثنيف واضرّ غُ  تْ دَ حتى بَ 

 ُد ػػػػػػػػػػػػػي يا بالمزاجِ رعتَ ما قَ  صيباءُ   ا ػػػػػػػيػػػي الثلثاء أعممنا المطّي بوف

 يا الّزبدُ في تيجانِ  يضحؾُ  والكأُس   ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتينا َحّد سوْ رْ سَ كَ  واألربعاءُ 

ـّ لنا بالجمعِة الصْ قَ   و ػػػػػػػػػػػػػػػػػػمتيْ ػػػػػػػوصمناه بم ثـ الخميُس   ددُ ػػػػعػػػػػػػػفا وت

 ترُد ػػػػػػػػػتغْ  ارُ ػػػػيؿ واألوتِة المّ في لج    اػػػػػػػػنتغمرُ  القصؼِ  ارُ حننا! وبحسْ  يا

 رُد ػػػػػػػػػػػّ اُر تطػػػػػػػو األنيوانبِ وفي ج   قةً دَ حْ لو األشجاُر مُ حوْ  في مجمسٍ 

وؿ الجوىري حلقد بدأ الشاعر ىذه القصيدة بقولو) لما أخذنا بيا الصيباء(وىي توحي بالت 
مستمرة  األخذ عممية ذلؾ أف عممية ،في الزمف الماضي وتفجّره لتتحوؿ داللتو إلى الحاضر
ولذا فإف الشاعر وظؼ الفعؿ الماضي ،ودليؿ ذلؾ قوؿ الشاعر )لـ نزؿ(التي تفيد االستمرار 

 ،يجمعنا،ىا ذحيث يقوؿ:" نأخ، لفعؿ المضارع ليجعؿ الزمف متحركاً وا جعؿ مف الزمف ساكناً يل
 يوـٌ أو زمف. هتغترُد "وىذه األفعاؿ ارتبطت بالتأثير وىو عمؿ مستمر ال ينقطع وال يحصر  ،تغمرنا
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الخمرة وىي ومف الميو شرب  ،و بالميوو عمى زمانيـ ويتخطونبالشاعر وصح ميويستع      
 :(1)وبذلؾ تحمو الحياة حيث يقوؿ  ،االبتعاد عف الواقع تساعد عمى الخبلص و

 ا شاؤوا ػػػػػػػػػػػػػػـ إال بمػػػػيفما يصيبُ   ػػػػػػػػػػػػـ ماُف ليالزّ  دافَ  عمى فتيةٍ  دارتْ 

 :(2)وقولو 

ـ  األنوؼِ    ػػػػى ُغَررٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجالد   كمصابيحِ  وفتيةٍ   المصاليتِ  يدِ مف الص   ُش

  بتوتِ ػػػػػػػػػػيـ منو بممُ ػػػػػػػْ حب َس ػػػػفمي  يو الذي وصمواىر بالمّ صالوا عمى الدّ 

 تِ يمّ ػػػؼ اليحنو عمييـ عاطِ  وعاجَ   ػػػػػػػيـ ػػػػػػػػػػعود لالسّ  بأفلؾِ  مافُ الزّ  دارَ 

تي ُتِذىُب اليموـ وتجمب ال ب األوجاع بالخمرالزمف الذي يسب فقد تغمبوا عمى ذلؾ
بعادىـ عف أىـ األشياء التي يحبونيا فيو ، السعادة ومع ذلؾ فيذا الزمف سبٌب في تفريؽ الناس وا 
 : (3)يقوؿ

 ُػَصػمّػى و أقػػوِت الػكػثػُب           مػنّػي ،فػالػػػمِػْربػػػداف ، فػالػمػّبػػػُب               ا المفع

  بُ ػػػػػحَ فالر  ، فالّصحافُ  ،عفا يفِ د  ػػ )ـ( ػػػروءة والػػػالجامع الم فالمسجد

 ُب ػػػػػػيُ ػػػالش   حتى بدا في ِعذاريّ   عا ػػػػػػػػػػفِ ا يَ ػػػػػػػػػػػػيتُ رْ م  منازُؿ قد عَ 

 ـ أدُب ػػػػػػػػػػيُ ػػػػوزانَ  بابٍ ػػػػشرُخ ش  ـ ػػػػػػػىزّ ىَ ،ػػػػوؼكالسي يةٍ ػػػػػػفي فت

 وا ػػبانشعففي البلد  أْيدي سباَ   وا ػػػػػػػػػػػػمػػػػستقالزماُف فا باثـ أر 

 بُ ػػػػػػجَ يـ عَ نُ أْ يات شَ ػػػعمّي ىي  يـ أبداػػػػػػػػالدْىُر مثم ؼَ مِ خْ لف يُ 

 

                                  

 10:الديواف (1)
 68:نفسو (2)
 34:نفسو (3)
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 :(1)وقولو 

زْ  ريؽٍ فْ تَ ػػػػػػػػػػػػػػاه بِ ػػػمإاّل رَ    َشْعَب ُمنُتِظـٍ  لؽٍ بُر ليس ىْ والد    عاجِ وا 

بعادىـ عف بعضيـ وكأف الشاعر يحدّ تف قادٌر عمى تشفالزم   اآلخريف ثيت األحباب وا 
لذا فإف أبا ،فأخذ يتناوليا بالطريقة التي يشاء  ،ضمنا ىنا عف فكرة الموت التي أرىبت كؿ واحد 

 : (2)حيث يقوؿ ،نواس يتخمص مف ىذه الفكرة بالعودة إلى خمرتو التي تجعمو في أحسف حاؿ

 بُ و عُ ػػػػػني زينٌب وكَ تْ بَ سَ  فْ وما إِ    صيُب فيؾ نَ  عِ ّربْ الربع ما لمدِع 

 ُموب سَ  مافِ الز   مي في طوؿِ ثْ مِ لِ    ا ػػػػػػػػإني، يةُ مّ ني البابِ تْ بَ سَ  ولكفْ 

 فتنسيو،لقد شخص الخمرة وجعميا قادرة عمى السمب كما تفعؿ الفتاة الجميمة بمف تراه  
ىو أقوى منو إنيا الخمرة  فمانو فقد تفوؽ عمى الزمف بمفبل ييتـ ألمر ز  ،وأيامو وساعاتو وليالي

ؿ بيا وكمما طا ،ويجعؿ الشاعر خمرتو منسوبة إلى الدىر مؤكدًا بذلؾ جودتيا ،بكؿ ما فييا
 :(3)حيث يقوؿ  العيد ازدادت ُحْسنا وبياءً 

 عنبػال ةِ نَ بْ اىر بدّ ػػػعمى ال ـْ عَ وانْ     بْ رَ ػػػمـو بالطّ اليُ  يّ جِ ع نَ دَ صْ إ

  بِ قِ ػػػػػػػػتَ ػعْ ثار مُ آمنو  ؼُ ػػػػػػػػػػقْ ال تَ    وتِ في غضارَ  َش يْ تقبؿ العَ واس

 بِ قُ حُ ػػتعمو عمى ال فيي عجوزٌ    ا ػػػػػػػػػػػػػػػميقادُ يا تَ مف قيوٍة زانَ 

 بِ قَ ػػػػػػػالحِ  ؼُ ػػػيا سوالِ تْ قَ شَ نْ واستَ    ا ػػػػػيتُ بيبَ شَ  تْ ضَ قد مَ  ةٌ ي  رِ ىْ دَ 

                                  

 86: الديواف (1)
 54: نفسو (2)
 58:نفسو (3)
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 :المخطط اآلتيب عند أبي نواس يؤدي لمتوصؿ إلى النتيجة الممثمةوتكرار ألفاظ الزمف  

 

                                 

 

 

 مرتبطة بجودة خمرتو                       الظالـ،القاسيفالزمف ىو          

 الحقب( استنشقتيا سوالؼ )دىريةٌ      ()انعـ عمى الدىريو يقوؿ لذا فـ لغالب اليـ واج

تكرار ألفاظ الزماف عكست موقؼ الشاعر منيا ورفضو ليذا الزمف الذي ال يجمب فإذف  
ىكذا كانت رؤية أبي  ،لئلنساف إاّل التعاسة عمى حيف أنو يجمب السعادة والسرور لخمرتو المقدسة

ودىر( وىو في ،ليمة ،أما مسمـ فألفاظ الزماف عنده توزعت بيف )يوـ ،نواس لمزماف في خمرياتو 
ولكنيا ألفاٌظ ارتبطت ىي  ،وقد دلت عمى الزمف أبي نواس في األلفاظ التي ذكرىا يمتقي معىذا 

ليشمؿ لحظات قرتو الخمر .ولكف زماف مسمـ يتسع بالحالة النفسية لمشاعر عند معا األخرى
الحميمة( ولذا فإف زمانو يصبح أقؿ  ،ولحظات الفرح بمقاء المحبوبة)الصديقة السعادة بشربو الخمر

ومف األمثمة عمى إيراد الزمف عند مسمـ ، ّمو لمخمرج صافة مف زمف أبي نواس الذي خص  كث
 :(1)قولو

  ؿِ زَ غَ ػػػػػػػػػػػة الرَ كْ ي سَ ي الرأس منّ ف دّ ور  ػػػػػػػو          ػػػتُ لو النت عريكَ  رِ ىْ الدّ ماذا عمى 

 ؿِ ػػػػػػػػػػػمَ والكِ  ـِ رْ الكَ  ذاءِ ػػػػػػػػػِ غ تَ مني بنا           تْ ػػػػػػػسَ مَ تَ الحوادث عندي أنيا اخَ  ـُ رْ جُ 

 ؿِ ػػػػػػػػػػػػػمَ خُ وال احِ اء الرّ قَ ػػػػػػػػػػػَ مبِ  وُ رتْ ص  قَ             ػػرٍ ػػػػػػػػػػضَ ػػػػػػػتَ حْ مف المذاِت مُ  يوـٍ  ُورب  

 ة الحجؿِ ضَ يْ عف بَ  ىتْكُت فييا الّصبا            ػػػػػػػػػػةٍ ػنَ ػف سِ ػمِ  ػػػفَ يْ عَ ػػمػػت لُخِمسَ  وليمةٍ 

                                  

 4: الديواف (1)

  عند أبي نواس ألفاظ الزمف وداللتيا

 داللة إيجابية داللة سمبية
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 طؿِ ػػػػػػػػعالُ  ةِ نيقال ؼَ زْ عَ داـ وِ ػػػُ الم ُشْربَ          بي اليـو ِمف ِكَبٍر  وما  ريىْ دَ قد كاف 

والماضي ذىب  ،رتباط األحداث بالماضيايقؼ مسمـ أماـ زمانو مستسُمما وداللة ذلؾ  
ليذا فيو يمـو  ،شوة التي يرغبففي الماضي شعر بالن ،ى رجوعومسممًا ما زاؿ يتمنّ  ولكفّ  ،وانتيى

 ؛ولكف الدىر قاسٍ ،ث الصبا والشباب و ويتمنى لو أنو يعود كما كاف حيمحيزمانو الماضي عمى ر 
وبعد حديثو عف الدىر  ،أبقتو خاليًا منياو  ،وخطوبو ىي التي َسَرقت منو خمرتو وجواريو وفنوائب

 بالحميمة وكانت الخمرفيو اجتمع  الذي يوـالويتذكر  ،فيأخذ اليوـ مثاالً  ،يبدأ بتجزئة الزمف
 ،ال وىو الميمة ولكنو يجعؿ الميمة زمنا خاصًا بالصاحبة ولقائياأمف اليوـ  ثـ يأخذ جزءاً  ،ثالثيما

وفي الميؿ حصوؿ النشوة والمذة  ،والمحبوبة( معاً  صوؿ المتعة بمقاء االثنيف )الخمرففي اليوـ ح
فكؿ مف الشاعريف يرى الزمف ،إلى وقفة  بالمتمقيضي في ىذا األمر عند الخموة بالمحبوبة ؛ولعؿّ 

 : (1)ب عميو بطريقتو فيذا مسمـ يقوؿقاسيًا ويحاوؿ التغمّ 

 طؿِ ػػػػػػػػالعُ  ةِ نيقال ؼَ زْ عَ و الُمَداـِ  ُشْربَ  ي اليـو ِمْف ِكَبربماو اف دىري قد ك

كذلؾ فعؿ أبو ،شبييا ِمَف األوتار ؼ العيداف و ما عز إنو يقطع دىره بشرب الُمداـ و  
لو  والتمتع بكؿ ما أبي نواس الذي جعؿ كؿ وقتو لمخمراًل مف اكثر اعتدأ اً ولكف مسمم،نواس 

أما مسمـ فيعرؼ متى يتمتع بخمرتو ومتى يميو مع  ،صمة بيا مف ساؽ ونديـ وبيت لمخمر 
ذي تو المعيودة وليس كأبي نواس التعامؿ مع الزمف اإلنساني في طبيعذلؾ يبوىو ،محبوبتو 
بغي التمتع بيا دىره ألنو ي ؛ذلؾلدوف وجود فواصؿ زمنية محددة  نيارًا ونياره ليبلً  وأضحى ليم

مو مع الزمف كشؼ اعتدالو في التعامؿ مع الخمرة عمى خبلؼ أبي نواس ، ومسمـ في تعامكامبلً 
 فييا وتمتع بيا. ي لـ يترؾ لحظة إاّل وجالس الخمرالذ

 :(2)ىذا المعنى بقولو مسمـويكرر 

 طويلً  وفُ كُ ػػػػػػػػػػػػػػيَ  دْ قَ وَ  يياتمْ بالمُ    ُتو ػػػػػػػػػػػػػػػرْ با قصّ لمص   ـٍ وْ يَ  ب  رُ ولَ 

                                  

 5:الديواف (1)
 56:نفسو (2)
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غص حياة اإلنساف تتنفقد ،ويبلحظ ىنا اقتراف الفعؿ المضارع بقد التي تفيد التشكيؾ  
ف: يفي أمر  والممييات عنده كامنة ،مميياتالفيؼ منيا بالمجوء إلى خالمنغصات فيسعى لمت ضببع

طبلع المحبوبة عمييا حيث الخمرة والمرأة، وتصبُح الخمرة قادرة  عمى الولوج إلى أسراره وا 
 :(1)يقوؿ

 ريػػػلي الَكأَس َعف َأمال َتسأَليني َوِاسأَ و  ِر ػػػػسػاِقَيَة الَخم  َأديري َعمى الراحِ   
ِػّري     ػػػػػػى َأطَمَعتِؾ َعمى سَلِؾ الَكأُس َحتّ    َأظَيَرت ُمضَمَر الَحشا َكَأن ِؾ بي َقدْ  

 ي َوال َأدري ػػػػػػػػػَفَتنِطَؽ َكأٌس َعف ِلسان  ي ػػػػػػػػَوَقد ُكنُت َأقمى الراَح َأف َيسَتِفز ن
 ُعذِر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَفقاَد َبناِت الَميِو َمخموَعَة ال ىػػػػػػػػػػػػػبَوَلِكن ني َأعَطيُت ِمقَوِدَي الصِ 

ف ِشئُت ماساني  ِمَف الَيوى ُصبوحٌ ئُت غاداني ِإذا شِ   مِر         ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ ِمَف الخ ُغبوؽٌ َواِ 

تفاء حالافقط و  أما زماف أبي نواس فخاص بالخمر، ة والخمرأإذا فزماف مسمـ يحتوي المر  
يوى فُيصْبَف منو ما وىي عند مسمـ تجعمو يستسمـ لبنات ال،بيا وتأثيرىا عمى العقؿ والجسـ معًا 

وبعد انكشاؼ األسرار لدى كؿ مف مسمـ ومحبوبتو تسير األفعاؿ الدالة عمى االستمرارية  ،يِرْدفَ 
    :(2)إلى إتياف المعاصي فنراه يقوؿ

ني أحب    ػػػػػػػاِدٌف شني  ػػػػػػونادمشربُت   الصغارا صغيٌر وا 

   -:(3)إلى قولو 

 واستدارا و نشوةً فَ رْ ثنى طَ    ى إذاػػػػػو حتػػػػػػفما زلت أسقي

       اإلزارا تُ ػػػػػمْ ػمَ ػػػػحَ و و تُ قْ وعانَ   ػػػػػو ػػػػػػتُ مْ و فقبّ ػػػػػػػػػػػػػػنيضُت إلي

فاألفعاؿ ،عند مسمـ تصبح عنصرًا مف عناصر مجمس الميو مع المحبوبة  ولعؿ الخمر
تفضي إلى ىذا المعنى تي الفيد المشاركة ت وىي،ؿ عانقتو( عمى وزف فاعَ ،ي نمفي قولو)ناد

وتمؾ األفعاؿ تبّيف التسمسؿ في ىذا األمر وصواًل إلى  ،فمجمس مسمـ يصبح أكثر خصوصية
 حدوث المقاء بينيما وتحقّؽ المتعة.

                                  

 104، 103: الديواف (1)
 189:نفسو (2)
 190: نفسو (3)
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 ،ً وارتضى الدىر نديما ،ؿ الدنيا إلى حانة خمر والزمف إلى ساؽولذا فإف أبا نواس حوّ  
كطوؽ نجاة يمسؾ بأحدىا فيفمت منو ليتبع  ،اف طافيةوكأنو غريؽ يعبر لجج الخمور لتتجاذبو دن

و لمخمر عوضو عف كؿ نساء فحبّ ،آخر وآخر فكاف ظاىرة مميزة في عالـ الشعر واإلنساف 
عمى  ،في الداللة النفسية سيتضحوىذا  (1)البشر ياوأنساب ىاوأمجادالبشر العصر وعف كؿ تواريخ 

لسعادة المذيف يترسماف عمى لوحة زمانو الذي طبي اق يجعؿ مف المرأة والخمر اً حيف أف مسمم
    يعيش. 

 الداللة النفسية -

التي ترتبط ىي و  ،بعد قراءة الخمريات توقفت الباحثة عند عدد مف األلفاظ التي تكررت 
ىذا الذي دفع إلى التساؤؿ حوؿ طبيعة عبلقة كؿ  ولعؿّ ،بالمرأة ارتباطا وثيقًا وبأوضاع مختمفة 

 د ذكرىا في خمرياتيما.وقد تردّ  ، مف الشاعريف بالمرأة

و سوىواج توالاخير فيو دقائؽ أفكاره و صوّ  لقد مضى أبو نواس في خمرياتو حداً  
 فالشاعر اتخذ مف خمرتو مرآة  ،مف تجارب حياتو وقص عمينا فييا كثيراً  ،وانفعاالتو ومشاعره

ذ ترتبط عممية اإلبداع إ،وانفعاالتو  توفسينلج نفسو فكانت انعكاسات متخيسقط عمييا كؿ ما ي
بالواقع الذي يعيش والموقؼ  وترتبط حاالتو النفسية سيكولوجياً  ،المبدع ةمع نفسي قوياً  ارتباطاً 

وكؿ ما يصدر عف ،ولكي يتحرر الشاعر مف ذلؾ فإنو يعّبر عف المحظة المتأزمة  ،الذي يواجيو
 . (2)مف نفسو ويعكس المبدع ىو نتاجٌ 

منيج التحميؿ  عف طريؽوقوؼ عمى الدالالت في النص الشعري ال ولذا فإف الباحث يمكن 
يكوف االىتماـ بتحميؿ الصورة ف،معقد مف الشعور والبلشعور  جيمز ألف نفسية اإلنساف  ؛النفسي

 .(3)الشعرية لموصوؿ إلى األنا البلشعورية العميقة ومدى أثرىا في عممية اإلبداع 

                                  

 30. لشعر والزمفاينظر:الخياط ،جبلؿ ، (1)
 41،األسس النفسية لئلبداع الفني في الشعر خاصةينظر:سويؼ، مصطفى ، (2)
 129،التفسير النفسي لؤلدب ينظر:اسماعيؿ ،عز الديف، (3)
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ـ وتتبعيا تساعد في الولوج إلى نفس كؿ وتأمؿ الصورة الشعرية عند أبي نواس ومسم 
فالخمر لـ تعد مجرد  ،وخمؽ روابط بيف مكنوف النفس الداخمية واأللفاظ التي استخدمت ،منيما
لو ذات قائمة بنفسو  فرداً ،بؿ صارت مخموقًا ذا شخصية ،نت مزاياه ومحاسنو اكائنًا ما ك ،شراب

وتتصؿ بأعمؽ أسرار نفسيتو اتصااًل قويًا  ،وىذه الذات تأتمؼ مع ذاتية أبي نواس بشكؿ أكبر
ذلؾ المشروب الذي ُيْسِكُر فيذىب  .فمـ تعد الخمر(1)اآلخر تمقائيًا  يَ نِ فإف انعدـ أحدىما فَ ،

ويبدو أف الدالالت النفسية لؤللفاظ التي  ،بؿ أصبحت معاداًل لممرأة في كؿ أحواليا،بالعقوؿ 
ت خاصة مصدرىا فقداف العاطفة ومحاولة التعويض ارتبطت بالمرأة عنده كانت نابعة مف انفعاال

ىي ىنا مف باب ،(2)وىذا دفعو إلى ما يسمى بتفتيؽ الداللة ،في نفس الشاعر عف نقص ما
بيد أف تعميـ الدالالت أقؿ شيوعًا في المغات مف تخصيصيا وأقؿ أثرا في تطور ،التعميـ 

 (3)الدالالت وتغيرىا

ىا الجزئي حيث ىي مشروب إلى المعنى الكمي لتصبح ؿ الشاعر الخمر مف معناوّ لقد حَ  
فالتعميـ ىنا ،متكامبًل متمتعًا بقدرات الكائف الحي الذي يحب ويعشؽ ويجذب اآلخريف إليو  بلًّ ك

وبو تصبح الكممة تدؿ عمى عدد مف ،كاف تحويبًل لمداللة مف المعنى الجزئي إلى المعنى الكمي
 .(4)أو تدؿ عمى معنى أعـ مف معناىا األوؿ،بؿ المعاني أكثر مما كانت تدؿ عميو مف ق

فراح ،أبي نواس كانت تعكس نفسية صاحبياالتي تكررت في خمريات  إذف فألفاظ الخمر 
ه ؤ مشتاقة وندما،متزوجة ،مخطوبة  ،بنسايصورىا عمى الصعيد الغزلي ليراىا مرة مجوسية األ

كارتيا بفظ ليـ بتر أفراد عصابتو فتحالزواج بغيره أو بغي ىأو عانسًا تأب،عشاؽ يرحموف إلييا 
                       -،ويمكف تتبع ذلؾ بالمخطط اآلتي: (5) ياإليوغير ذلؾ مما يوحي بشدة تميؼ الشاعر 

  

                                  

 12،نفسية أبي نواسينظر:النوييي ،محمد، (1)
تساع والعموـ وفتؽ الداللة أي الَفْتُؽ.ىو الِخصُب، والِخصُب المصدر داللة عمى الوفرة وفي الوفرة الكثرة واال (2)

  1/426، المزىر في عمـو المغةتعميميا،السيوطي،جبلؿ الديف،
 154،داللة األلفاظأنيس ،ابراىيـ ، (3)
 218،عمـ الداللةحيدر،فريد عوض، (4)
 5/154، أشكاؿ الصراع في القصيدة العربيةينظر: التطاوي ،عبد اهلل ، (5)
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 العجوز                                              العروس البكر                

 المرأة التي شابت وىرمت                        المرأة التي يخطبيا الشاربوف 

 

 

 المرأة التي أنجبت وأرضعت المذة والشيوة            المرأة التي تحقؽ             

 األـ                  الزوجة             

 : (1)إنيا شقيقة الروح.بؿ الروح نفسيا فيو يقوؿ

 روحي  ةِ ني عمى شقيقمْ مُ ال تَ    فصيح رَ يْ غَ  داـِ عاذلي في المُ 

 :(2)إنيا مف فطرت قمبو ىيامًا بيا فيقوؿ 

 وس بُ ػػػػػػػػػػػػػبع ُشْربياني في حِ مْ وال تَ   ي ػػػػػػػميسجَ  ني في العقارِ مْ مُ أال ال تَ 

 موسِ ػػػػػػػػػػػػػػػػجُ  يّ دَ لَ  إلييا ومف قوـٍ   ػػوّدة ػػػػػػػػػػمػػمني مف حْ ط الر  سَ لقد بَ 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمف األمواؿ كؿ نفي يّ إل   ياقُ ػػػػػػػػػػػػشْ ض عِ غ  بَ يا قمبي فَ قَ عشّ ت

 وسِ ػػػمجاج شَ بطٍش في الز   ةِ شديدَ      يةٍ وّ ػػػػػػػػػػػق عمى عذراء،غيرِ  تُ نْ نِ جُ 

 روسِ ػػػػػػػرأِس ع يَ مْ عمييا حَ  تَ رْ ثَ نَ    ياػػػػػػػػػن  أَ كَ  يا عند المزاجِ سَ أْ ترى كَ 

 سِ ػػػػػػػػحبي ؿ  دي مف األسرار كُ بْ وتُ   مف الحشا، الضميرِ  رَ أستا ؾُ تِ يْ تَ فَ 

 مف مثؿ :لمعاني العشؽ واليياـ  اً ير األبيات تكرار وتظ

 
                                  

 93:الديواف (1)
 255:نفسو (2)

  الخمر
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 خر                           االنصيار مع اآل

  الخمر   يوجييا نحو مشاعر إنسانية    العشؽ 

 المودة 

 الحب 

ر(و)العذراء(و)الفتاة( التي يتسابؽ الجميع لطمب يدىا ي )البكفي ،لخمرة عنده رمز المذةفا        
 :(1))لطمب شربيا(والزواج بيا )التمذذ بطعميا(ومف ذلؾ قولو

  ز ألزواجِ رُ بْ راء لـ تَ ذْ عَ  فاستؿّ    *ةٍ جر سْ مِ عى بِ سْ ذا فرٍح يَ  رّ ومَ 

 :(2)وقولو 

ـِ يػػػػمػػػير مُ غَ  الختاـَ  تُ ضْ ضَ فَ فَ   رًا كْ ػػػػػػػػػػػػبِ  تُ جْ و  زُ يا خاطبًا فَ تُ رْ زُ   ػػػػػ

 يوـِ الغُ  دِ وافي سَ  سِ مْ الش   ةُ عَ مْ طَ   دوػػػػػػػػػػعف فتاة كأنيا حيف تب

 :(3) وقولو

 راحِ ػػحْ طف رَ بيا في رتَ ذْ عُ  ض  تَ فْ تُ   قيا بالماء شاربياعمّ  ءُ حمرا

كثاره يلقد ترددت مثؿ ىذه التسميات عند شعراء آخر          في إعطاءف لكف إكثاره منيا وا 
و مف الحدة والعنؼ ومف الشعور الحار الطاغي ال يجعميا لديو تاوما في تعبير ،التفاصيؿ الدقيقة 
بؿ ىو يصؿ معيا إلى لقاء الزوج بزوجتو وتصبح األلفاظ دالة عمى ذلؾ حيث ،مجرد مجازات 

 : (4)يقوؿ

                                  

 85الديواف: (1)
 ،مادة )ّسّرّج(لساف العرب*مسرجة:الّسراج،ينظر:ابف منظور،

 350نفسو:  (2)
 110:نفسو (3)
 278:نفسو (4)
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  ؽُ زَ ػػػػػبو نَ  فْ ى ما إِ ينْ وَ ىُ  يشْ مَ   ىا رُ فُ خْ باب يَ ا في الحُ يَ ا بِ أتوْ 

 ػػػػػػػؽُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلَ و زَ بناقد في شباتِ   يا رتِ ذْ ضاض عُ تِ فبادروا الفْ 

  ؽُ عِ ُيشفي بو مف سقامو الص    ـٌ دَ  عاؼِ الر   فساؿ منيا مثؿَ 

 :(1)وقولو 

 بُ قَ والحِ  يا السنوفُ تمجَ قد عَ     رةٍ كَ سْ بنت دَ  تُ رْ يّ خَ حتى تَ 

 بُ دُ ػػىُ  لوُ  ما ،جسْ الن   ؿُ يَ مْ يَ مُ   كرٌ تِ ىتكُت عنيا والميؿ مع

 ُب نُ رى وال طُ في الثّ  ةٌ آخيّ   ليا مف نسج خرقاء ال تشدّ 

  يبُ ت كأنيا لَ ءى فجافَ أشْ  )ـ( ػػػبا الشِ ىا بِ رَ صْ خَ  تُ أْ ج  وَ ثـ تَ 

فيي ،واليا حبكؿ أ ر اليادئة المشتاقة لممرأة الخمرمف األلفاظ يعكس تمؾ النفسية غي كُـّ       
وصفيا فتاة بوال يكتفي ،ولذا فيو يتجاوز الحدود ،ياة والتجدد والنماء والخصب الستمرار الحرمز 

بكرًا بؿ يذىب إلى ما ىو أبعد مف ذلؾ حيف يكرر ألفاظًا تتصؿ بالعبلقة الزوجية ومجرياتيا 
 :(2)فيقوؿ 

 ُر ػػػػرَ ا ليا شَ يَ ػمف كأسِ  رُ يطي  صػػػػػافػػػػػيةٍ ،قيػػػػػؽ كالػػػع وقيوةٍ 

 رُ ػػكَ ذ  يا السّ مَ  ت حيفضَ عَ تَ فامْ   بو ؿ  ػػػػػذِ كػػػػػػي تَ  المػػػػػاءَ يا تُ جْ زوّ 

 َيْظَيُر منيا الحياُء والخفػػػػُر   تػيا وَ مْ خُ ػػػػػػػػػُر ِعْنػػػػػػػد كْ كذلؾ البِ 

 :(3)وقولو 

 و فرّار بْ يا شِ ِمنْ يجزع  والماءُ   عٍ جػػػػػز ّس الماء مف يا عند مَ كأن

                                  

 36:الديواف (1)
 217:نفسو (2)
 196:نفسو (3)
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 دبػػػػػػػػار ا  و  فييا بإقباؿٍ  تنفؾ   فما،راعَ أف تُ تمسكيا َمف   والكأُس 

 أقمػػػار تحت سماىا بدرُ  فُ ك  تَ   ربيامف الياقوت نش رٍ خد عروُس 

 :(1)وقولو

 كتضايؽ العػػػذراء  وتضايقتْ  في كأسيػػػا  تُ فحيف تشوّ  د ُقْمتُ ق

 باألحػشػػػاء ؾ األحشاءِ ب  شَ وتَ  فاسكنى ،المراشؼ  ال ُبّد مف عّض 

ونشوة عبلقة ،شبؾ األحشاء باألحشاء ىو الذي يقود إلى التجدد والخصب وتوالد األجياؿ وت     
حساس الولد اتجاه إ فيو أف يتعرؼ إحساس الشاعر نحو الخمرويمكف لممتمقي ،األبناء باألميات 

حيث الرضاعة  ،ولذا فيو يذكر متعمقات األـ وحاجات طفميا منيا، وياً أمو فقد أحبيا حّبا بن
 : (2)اف فيقوؿوالحن

 وؿِ مُ الكرـو شَ  مف ماءِ  بصفراءَ   لػّصػػػبػاا ةَ ر  دِ  بيا يبألصحا حمبتُ 

 يؿِ ػػػػػػػػػػػف صدره برحو مِ ىمّ  دعا  إذا ما أتت دوف المياة مف الفتى

 :(3)وقولو 

 بُ جِ الكأس ما يَ  وا لنديـِ بجَ وأو    الصيباء بينيـُ  ةَ رّ وا دِ ضعترا

 :(4)وقولو 

 العنُب  وأمي  ، ؼٌ صيَ مَ  كرخَ ػ )ـ(  ػػػػولي بقرى ال عىبَ رْ ؿ مَ بُ رُ طْ قَ 

 ُب يِ تَ ػػػػػػػػػػمْ واليجير يَ  ،بظميا  حفني ػػػػػػػػػػػػػػػػىا وتمرّ ني دَ عُ ضِ رْ تُ 

                                  

 27:الديواف (1)
 291: نفسو (2)
 64:نفسو (3)
 35:نفسو (4)
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 و الّسغبُ  تحامؿ الطفؿ مسّ   فقمتُ  أحبو إلى الرضاع كما 

 :(1)وقولو 

 األـ  يدِ  ىػػػػػػػػػػػر اليتيـ إلظَ نَ    اً ؤ ذا ىي قابمتؾ تييوانظر إ

ولعؿ في البيت األخير ما يكشؼ خفايا تمؾ النفس الحزينة )فاليتيـ (فاقد أمو فكيؼ يقوؿ      
ولكنيا األـ المفقودة في ،  الجميع عرفيايأبو نواس )نظر اليتـ إلى يد األـ(إنيا ليست األـ التي 

والدرة ىنا ،درتيا  ليحصؿ عمى مراده مف ،عمييا مقبؿ فيو شغوٌؼ بيا نفسو فوجدىا في خمرتو 
موطف الغذاء ولكنيا عنده موطف اليدوء والطمأنينة فما أف يرضع منيا ىو وأصحابو حتى 

 ألنيا تمنحيـ العطؼ والحناف كما تفعؿ األـ مع أبنائيا .،يخروف أماميا صرعى 

 : (2)ولكف كبرىا ىنا عبلمة جودتيا ومف ذلؾ قولو،وىي عنده المرأة التي شابت وكبرت      

 عشرا اً قبرىا حِ دْ خِ  فيْ  تُ بَ جَ احتَ فقد  التي تطمبونيا  يعند ،قاؿ اربعواف

 :(3)وقولو

 ف المديح ع ؿّ جِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقد تَ  عجوزاً   كرًا ػػػػػػػػػػػػػػػوقاـ بمبزؿٍ  فافتض ب

 نوحِ  ؿَ بْ قرونا قَ  تْ دَ يِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوقد شَ   شابتو  تْ طَ مِ ًا وقد شَ حرأت نو 

 في ضريحِشؾ ػػػػػػػػػػػػػػػػيعو ،ولـ ُيدفف   كرُا ػػػػػػػػيو إلى أف مات سُ قِ فأسْ 

األوصاؼ التي عّبر بيا عف كؿ مف الفتاة البكر والزوجة واألـ والعجوز ىي  إذف فتمؾ
 ،مرة  يصور خمرتو فتاة بكراً فالتي قادت إلى ىذا التصور حوؿ أبي نواس ونفسيتو غير المستقرة 

ثـ يصور خمرتو زوجة موظفًا ،ىذه الصور ألفاظ الجماؿ وطمب اليد لمزواج والعذرية وتدور في 
األلفاظ  مستخدماً  ثـ يصور زوجتو أّماً  ،لذلؾ األلفاظ الخاصة بالعبلقة الزوجية حيث التقبيؿ وغيره

                                  

 368:الديواف (1)
 185:نفسو (2)
 111: نفسو (3)
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 زٌ ىي عجو  وأخيراً  ،والحناف  ،والعطؼ ،والدرة ،حيث الرضاعة ،ة بالعبلقة بيف األـ وابنياصمالمت
 بؿ ىو دليؿ الوقار والجودة. ،ولكف عجزىا ليس عيبًا فييا

 ،وشموالً  لقد أخرج أبو نواس خمرتو مف دائرة الشراب المسكر لتحظى بدالالت أكثر اتساعاً       
رج عف نواميس الطبيعة خوبذلؾ فقد  ،ً وىذا تـ توضيحو سابقا ،وليصؿ بيا إلى مرحمة القداسة

 ( وفقًا لتصوراتو وانفعاالتو التي عاش.عبودتو )الخمرر النظرة إلى مالبشرية وغيّ 

 ،كثر ىدوءًا في تصوراتو نحو الخمرنو أأإذ يبدو  ،أما مسمـ فيختمؼ عف أبي نواس  
الصور التي نسجيا القدماء حوؿ خمرتيـ فيو حريص عمى االنتقاء  عف ولـ تخرج الخمر

ي صتو النفسية . ولذا فقد راح يستقمع تقمبا ال -ار لما يتناسب مع سموكو االجتماعييواالخت
ي تفاصيميا مف تمؾ المصادر التراثية التي حأركاف الصورة الخمرية ويستجمع إطارىا العاـ ويستو 

 .(1)رفاقو بعوال ليا و  وصور نفسو ،تركت أثرىا في خمرياتو حيث صورىا زوجة تصمح لمزواج 

مظاىر التي ترافؽ مجالس مف ال وكاف مظيراً  عف المألوؼ في الخمرفمسمـ لـ يخرج 
مف عناصر قصيدتو الخمرية التي قّدـ  اً تصويره إياىا بالعروس إاّل عنصر س يول،الميو والمتعة 

ليصؿ إلى مرحمة  ىاوليس شديد االنفعاؿ نحو  العروس يبدو ىادئاً  هوىو في تعاممو مع ىذ ،ليا
 محيا كاممة سواء ية وبياف مبلكتمؾ التي وصؿ إلييا أبو نواس مف وصؼ لمعبلقة الزوج

بالفتاة العذراء أو  الخمرتمميحًا .إذف فمسمـ يمتقي مع أبي نواس في تسمية ذلؾ أـ  كافتصريحًا أ
 :(2)العروس حيث يقوؿ 

 والػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألديـ شم صافيةَ  عذراءَ   ياػػراح وىاتِ القُ  ال تسقني الماءَ 

 :(3)وىي العروس التي قدـ الخاطبوف لطمبيا

  ؿِ يْ ػػػػػػة في مَ نضفجاء بيا يمشي العر   اػػػػيعِ ضْ بُ لِ  اً بينا ليا منا خطثْ عَ بَ 

                                  

 190 -189، أشكاؿ الصراع في القصيدة العربيةتطاوي ،عبد اهلل ،ينظر: ال (1)
 56الديواف: (2)
 36:نفسو (3)
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 :(1)غاٍؿ وتستحؽ المساومة عمييا حيث يقوؿ يروىذه العروس ذات م

 واال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا أحن  ت في دَ قد ُخم ي   ػةٌ ػػّ يسِ مْ شَ  ةٌ ػػػػػػػّ يخِ رْ ـ كَ يُ يْ دَ ولَ 

 ىػػػػػػػػػػػػػػػالغف ياعَ صاحبيا البِ  تُ مْ ساوَ   ياطابُ خِ  وحافَ  تْ غَ مَ ا بَ حتى إذ

أما مسمـ فيو  ،يا المألوفة تف طبيععفي إخراج خمرتو  باً بنفسية أبي نواس س تلقد كان
فقد غفؿ في أحد أبياتو عف ىذه العروس حيف جعؿ لذا  ،عنيا أقر  التي تأثر بيا أو هيأتي بصور 

ي انتشر في ذلؾ لعصر حيث أباح عتماجلعؿ ىذا يشير إلى واقع فكري او أباىا خاطبًا ليا 
 :(2) لذلؾ فيقوؿ،وية الزواج مف األخوات والبناتمانوال المجوس

 رايْ تيا الن  بَ سْ نِ  دُ عْ لـ تَ  تْ بَ سِ إذا نُ   يا أبوىا حميمُ  ي  جوسِ مَ  تَ نْ وبِ 

 ث جعؿ األب خاطباً فكيؼ يكوف أبوىا خطيبيا؟ إف ىذه الصورة التي رسميا مسمـ حي 
كاف ييدؼ إلى تكرار الصورة دوف اىتماـ كبير بجوىرىا عمى خبلؼ أبي  لمخمرة تبيف أف مسمماً 

فمـ يخرج  ؛أكثر ىدوءاً  تنفسية مسمـ كان فّ إويمكف القوؿ أيضًا ،ىتـ بكؿ جزئية فيياانواس الذي 
 .راً كِ سْ مُ  مت مشروباً ظف المألوؼ في التعامؿ مع الخمرة حيث ع

 لة االجتماعيةالدال  -

 .تتوافر داللة األلفاظ االجتماعية في استعماليا المغوي في عدة مجاالت في الخمريات 
فمعنى الكممة ال يتحدد مف خبلؿ معناىا المعجمي فحسب فيذا ليس كؿ شيء في إدراؾ معنى 

 أجزاء مف في تحديد المعنى بؿ ىي جزء أو ةٍ كبير  صمةالكبلـ فثمة عناصر "غير لغوية"ذات 
وذلؾ كشخصية المتكمـ وشخصية المخاطب وما بينيما مف عبلقات وما يحيط ،معنى الكبلـ 

فالسياؽ يكشؼ عف حقيقة الكممة ألف الكممة داخؿ الجممة (3)بالكبلـ مف ظروؼ ذات صمة لو 

                                  

 203:الديواف (1)
 47:نفسو (2)
 39تر:جميؿ عبد الحميـ الماشطة،عمـ الداللة،ينظر،بالمر، (3)
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فيـ يالكممة داخؿ السياقات المختمفة لكي  وعمى القارئ أف يتتبع ،مرتبطة بما قبميا وما بعدىا
 .(1)في سياقات مختمفة معنى ال ينكشؼ إاّل مف خبلؿ وضعوالفوداللتيا معناىا 

ىو مف و ،فالمعنى يجري في النص عمى النحو الذي يرتضيو الظرؼ والسياؽ االجتماعي  
لفظة الكأس  فالكأس في مثاؿ ذلؾ و  ،وراء الظاىر ئأىـ اآلليات التي تبرز المعنى المختب

عالمًا لمظاىر حضارية  تبؿ جسد،أو المزورؽ لشرب الخمر الخمريات لـ تعد ذلؾ اإلناء العادي
 :(2)ومف ذلؾ قوؿ أبي نواس  وعدة شيدىا الشاعر وصورىا عمى كأس

 ير فارُس و التصا فِ واليا بأتْ بَ حَ    ديةٍ جَ سْ عَ عمينا الراُح في  رُ داتُ 

 وارس ُ ػػػػػػالف يا بالقسيّ ير ميًا تدُ   يااتِ بػػػػػػػػػػيا كسرى وفي جنقرارتُ 

 ُس نِ ل قعميو ال ولمماء ما دارتْ   ياعميو جيوبُ  تْ رّ ممخمر ما  زُ ف

 :(3)وقولو 

 ػػػػؽُ ػػػيَ ػػػفْ يَ  خمرىا تبرُ  طاسات  في الماء مف الخمرُ  جُ و  زَ تُ 

 ؽُ طِ ػػػػػػػػػػػػػػنْ تَ  وال اعيلمدّ  تسمع  ال و رػػػػػػػػػبتصاوي قاتٍ منطّ 

 ؽُ دَ نْ ػػػػػػػػػػػخَ  ـيُ نَ ػػبي ما رٌ فَ ػػػػػتَ حْ مُ   ؾػػػػػػباب ىػػػػػبن تماثيؿَ  عمى

 ؽػػػػػػرغْ ت ةٍ ػػػػػػػجّ ي لُ ػػػػػػػُب فكتائِ    مف فوقيـ يـ والخمرُ كأنّ 

  

 

 
                                  

دراسة مقارنة مع لداللة عند العرب، ، وينظر،فاخوري،عادؿ،عمـ ا 100،عمـ الداللة بيف النظرية والتطبيؽينظر ،الداية ،فايز، (1)
 28،السيمياء الحديث

 250: الديواف (2)
 272:نفسو (3)
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نما ىي مجاؿ لكؿ المتناقضات التي تتداخؿ فييا  ،لمسائؿ اءً فضفالكأس لـ َتعد   :متمثمة فيوا 

 مقابميا البداوة الحضارة 
 ومقابميا المجتمع األنا

 ومقابمو نبذ قوانيف المجتمع  حب الميو
 :(1)ومف ذلؾ قوؿ أبي نواس 

 اـِ ػػػػػػػػػػػيَ ستْ مُ ، تّيـٍ مُ  مف لقمبٍ    ّنى ػػػػغَ تَ  كمما  دارت الكؤوُس 

 لـِ ػػػػػػػػػػػػػػػػسػب لفةً ػييا سنقػاس   الفيافي  ؼَ صْ خؿ  لألشقياء وَ 

 :(2)وقولو 

 نديـِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػإال لم،أسِ ػكػػغير اللِ    ال أراه  ػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػحق مكأسِ لأرى 

 ـِ ػالقدي فِ مَ في الزّ  ذاتِ رحى المّ    ىي القطُب الذي دارت عميو

دالالت اجتماعية ترتبط بالواقع الذي إلى توصؿ يأف القارئ ستطيع يوفي األبيات السابقة  
إعجاب  تملكأس سجّ ا هأوليا أف ىذ ،مف خبلؿ توظيفو لمفظة الكأس وعّبر عنفعاشو الشاعر 

الكأس سجبًل تاريخيًا  ترىا فأضحبتصاوي ةحضارة الفارسية فجعؿ الكأس مزينالشاعر بمظاىر ال
 امممٌح فارسي يدؿ عمى مدى إعجاب أبي نواس بي االمظاىر ففي كؿ جانب مف جوانبي ؾملت

عف ذلؾ حيف يا التي تميفيو يعبر في األبيات ويبّيف موقفو مف الحضارة في مقابؿ البداوة ولذلؾ 
وتدع الشقاء ألولئؾ الذيف  تي تريد السبلـ الموجود في الخمرعف األنا ال اً ر يجعؿ الكؤوس تعبي

وكأسيا عبرت  وليذا فإف الخمر ،وف عمى التمسؾ بمظاىر البداوة مف وصؼ الفيافي وغيرىايصرّ 
 ؛ىذا ما يريده الشاعرعف ذلؾ بدورانيا فدورانيا يعني حركتيا والحركة تعني التغير وعدـ الثبات و 

اء مالنّ فالثبات يعني الجمود والموت ولكف الحركة تعني الحياة والتجدد الذي يقود إلى 
والخمرة ىي ، يمكف فصميمامتبلزماف ال ىذه الدالالت ىو أف الكأس والخمروثالث ،والتطور

                                  

 364: الديواف (1)
 365: نفسو (2)
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رورة أو القدح أو يا كالقاعنأو ما ينوب  إال بالكأس ذة وعنوانو وال يمكف تعاطي الخمرمجتمع الم
لو  وكأف الشاعر ىنا يؤكد ضرورة احتراـ كؿ ما،اجب النديـ تعظيـ الكأس لما حوتوفو  اإلبريؽ،

 وأوؿ ذلؾ كأسيا . عبلقة بالخمر

لفظة األصحاب؛ أو كما ،ومف األلفاظ التي تكررت وكانت ليا داللتيا االجتماعية أيضًا  
اجتماعيًا انتيى بيا إلى التحمؿ  لنفسيا مسمكاً التي ارتضت  العصابات(سماىا التطاوي بقولو )

الخمقي واالجتماعي حيث أسرؼ أصحابيا في عب كؤوس الخمر حتى حطموا أنفسيـ في الوقت 
مف القيـ والتقاليد االجتماعية والتكاليؼ الدينية عمى الرغـ مف  الذي حطمت فيو الخمر كثيراً 

يقاع العقوبات بيـمحاوالت الدولة المتكررة لتتبع الخارجيف ومراقب دوا القيـ كما أنيـ تحّ  ،تيـ وا 
 تْ امتزجوكأنيـ ىنا يجاىروف بفكرة الزندقة التي ،والعبادات فبل يحمو ليـ السكر إال وقت الصبلة 

 .(1)يـ المجتمع وتقاليدهقي جوىرىا بروح التمرد والخروج عمى كؿ ف

ديـ صورة لعصابتو التي يدؼ إلى تقيفإذا كاف الشاعر ،ولمباحثة وقفة مع ىذا الرأي  
 ةفمماذا يكرر ذكر أوصاؼ ليؤالء األصحاب بحيث يجعميـ مف عمي ،تخرج عف تقاليد المجتمع

 :(2)فيـ بالشرؼ وسبلمة العرض وكـر األخبلؽ ؟حيث يقوؿ صو القوـ حيث 

 وا ػػػقػػػػػػػػػػػػػقِ ػػػػػػػُ ش ةػػيقػػـ مف شقػػػػػأنيػػػػػك  ػػػػػػػػػػػػةفَ رِ اػػػػػػػػػػنازعيا سادة غط

 :(3)وقولو

 ُؿ ػػػػػػػػػوال خم يٌ ػػػػػػىْ وَ  ـْ ػػػػػيمي أديػػػػػا فػػػػم  ػػػػػػػػػػيـ مُ لمجمس فتياٍف أنادِ  ياً قْ سُ 

 :(4)وقولو 

  ؿِ ػالشمائِ  وِ ػػػػػمْ حُ ،حِ بْ ػػػػػػػػػػالص   وءِ ػػػػّر كضغَ أَ  مف خزاعة في الَذرّا  صدؽٍ  مافِ ندْ و 

                                  

 141، القصيدة العباسية ،قضايا واتجاىاتينظر:  (1)
 278: الديواف (2)
 303نفسو: (3)
 317: نفسو (4)
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 :(1)ويقوؿ أيضًا 

 َعػْداًل وما َزَعَمػا َنػَرى حكػوَمتَػوُ    اػػػػَحَكم ـَ اْلَخميِس أَقمنا ساِقياً يوْ 
 إْف أْنَت َفّتْشتَػُو في ُخمِقػِو َبػَرمػا  ال نَرى ، فيما َتَضّمَنُو  َمجمسٍ  في

 والَكَرَما حازوا الَبشاَشةَ  واإلنعاـَ    طاِرَفػة ً ػػػػػػػَضـّ فتيانػًا َغػ اً يا َمجِمػس
ـْ فيوِ وجو  ـْ لؤلٌؤ في سِ    ـْ ػػػػػػريحاٌف ِلَمجِمِسيِ  ُىي  اػػػػػػػػػػػػِو ُنِظمَ ػػػْمكِ ػػػػػػػػػوَلفُظُي

وليف اجتماعيًا عمى الرغـ ولعؿ الشاعر أراد مف ىذه األوصاؼ أف يجعؿ أصحابو مقب 
و فشربيـ الخمر ى ،يـ الناسبالتي بسببيا تـ رفضيـ مف المجتمع وتجن قرتيـ الخمرمف معا

وتزيؿ عنيـ االتياـ مظير حضاري وال يقمؿ مف شأنيـ فصفاتيـ التي اتصفوا بيا تشفع ليـ 
مثؿ الذي تمثؿ الحرية ييـ وىو في نظرىـ ًا بحاوؿ أف يشكؿ مجتمعًا خاصي، وىو الموجو إلييـ

 والحضارة، والمجتمعات األخرى ىي الدنيا والمتأخرة عف الركب.

ت بالساقي حيث جماؿ الوجو وحسف القد وروعة ولقد تكررت األوصاؼ التي ارتبط 
ف طبيعة المبلبس التي كاف عف صورة وّ ئ لخمريات أبي نواس يستطيع أف يكوالقار ،الينداـ 

الساقي يرتدييا فيي مبلبس تعكس روح الحضارة كما يستطيع أف يرى مدى اىتماـ الساقي 
وىذا يبيف مقدار عناية ،نميقيا ؼ الشعر واالعتناء بمبلمح الوجو وتيبمظيره الخارجي حيث تصف

ي ىذا المكاف ببروز شخصياتيـ لتتناسب مع عمميـ والحاضريف فيو ومف ذلؾ قوؿ فالعامميف 
 :(2)أبي نواس 

 ي ػػػػرّائػػػػدرج الػػػػتَ ػػػػسػػػػػُ ي مػػػَف فػػيػػػػػعَ ػػػػػػال      ثرُ تأيس *،في ُخمِقِو َدَمثٌ *يا َخِنثٌ يسعى ب
 ـَ ِحنػّاِء ػػػػػػو َوسْ ػػػيْ ػػػػتَ ػػػػػػػي راحَ ػػػػػػػػػأّف فػػػػػػػك      ٍج ذو ُغػػػُنػػػػػػػ األْرداؼوافػػػػػػػػُر  ٌط،قر  ػػػػػػػػػػػػم
 فاءلدَغ باػصّ ػورّد ال ،فػػيػػػػبػػػجَ ػػػػػوَؽ الػػػػف       َدهُ ػػػػػػػَوَنضّ  َر واواتٍ عْ ػػػػػػػش  ػػػػػػَر الػػػػّ د كسػػػػق

                                  

 362:الديواف (1)
 25:نفسو (2)

 ،مادة )خنث(لساف العربء،ينظر:ابف منظور،*خنث:المسترخي مف النسا
 ،مادة )دمث(لساف العرب*دمث:رقيؽ،ينظر:ابف منظور،
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 :(1)وقولو 

 ا ػَربػقْ ػػعػػػػمُ  اً ػػػغدْ ػػػتدار األذف صُ سْ ػػػى مُ ػػػعم  ػػػػػو رى لػػػػف تغ  ساٍؽ أَ بيا يدوُر 

 اػػػػػػػػػػػػبَ ػػػيَ ػػػّذ وأطْ ػػػػبي ألػػػػػى قمػػػت إلػػػكانػػػف   يةً نْ ػػػو مُ يْ نَ ي بعيْ انَ سقاىـ و منّ 

 : (2)وقولو

  دارُ ػػػػػاألقْ  ؾَ ػػػػػػػػػػبِ  تْ ػػػػػػبَ عػلما ػػػػػطالػػػػػػفمَ   ياػػداثِ مف أحْ  األقدارَ  ؼِ صِ نْ فاستَ 

 اُر ػػػػػػػػػػنػػػػػو ديػػػػػػيِ ر وجْ ػػػػوسائ ،رٌ ػػػػمَ ػػػػقَ    وُ ػػػػجبينَ  ٍج كأف  نَ ذي غَ  مف كؼ  

 اُر ػػػػن  زِ ي ػػػتػػوَ ػػػقْ شِ ػػػيو لِ ػػػػُر فػػػْ صػػخَ ػػػػػوال   وِ ػػػػػػشادٍف وجبينِ  يْ نَ يْ عَ ىى بَ زْ يُ 

 ارُ قَ ػػػػػو عُ ػػػػديػػػػف يػػػػرى مػػػػػأخ دورُ ػػػػػوت  وونِ فُ جُ  كأسًا مف عصيرِ  يسقيؾَ 

 :(3)وقولو 

 ؿِ مِ ػػػػػى ثَ ػػػري عمػػػػجْ ػػػػار تَ ػػػػقػػػأُس عػػػػػك  ى طمؿػػػٍة عمػػػػمف وقف فُ سَ حْ أَ 

 ؿِ ػفَ ػػػػكػػػال حُ ػػػػراج، ؽِ ػػػػػَخمْ ػػػػال دؿُ ػػػػتػػعػػػم  ػػػػػػػػَيؼٌ بو ىَ ،وٌر ػػػػػػىا أحرُ يدي

 : (4)وقولو

  ـِ ػػػػػػػثْ م  ػػػػب الػػػػػيّ ػػػػؿ طػػػػػائػػػػْذُب الشمػػػػعَ   يؼٍ ػػػػػػػيسعى إليؾ بيا أخو ىَ 

  ـ  ػػػػػػػش  وال،يؿ ػػػػقبْ ت  ػػػػى الػػػػعم تْ ػػػػفَ ػػػػػػُوقِ   ردٍة ػػػػػػػػػػوّ خجمى م ،نةٍ وجذو 

 ـ  ػػػػػػػػض  ػػػػػالػػػػػيو بػػػػػػِة فن  ػػػػػع األعػػمْ ػػػخَ   وؿ إلى ػػػػٍر يدعو الكيؤز  مَ و 

                                  

 45:الديواف (1)
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ـِ ػػمَ ظ  ػػػػػالػػػػو بػػػػػف فيػػػػم ةٍ ػػػػوجزُ ػػػػمػػػم  شعٍة ػػػػعْ شَ يسقيؾ كأسًا مف مُ   ػػ

 تأكيدٌ  وياتوتكرارىا في خمر  ،لقد وقؼ أبو نواس عمى صفات الساقي الَخمقية والُخمقية 
بو وبالدور الذي يؤديو في الخمارة خاصة وأنو يقرف حديثو عنو باستخداـ الفعؿ  وعجابإل

الساقي ىو العنصر ف (ريدو  ،يسقيؾ،المضارع الذي يدؿ عمى الحركة المستمرة في قولو )يسعى 
 فْ عَ  ألنو المسؤوؿ ؛الدور األكبر في صوره الشعرية يؤدياألكثر حيوية في خمرياتو وىو الذي 

لو مف أف يحصؿ عميو مف شخص يتمتع بالصفات التي  د  بُ وحتى يتحقؽ ذلؾ ال،تقديـ الشراب لو 
 ستطيع تتبع تمؾ الصفات بالمخطط اآلتي :ي القارئ  وتجعمو مييئًا لذلؾ فيقبؿ عميو الجميع 

 صفات الساقي عند أبي نواس                       

 الَخمقية
 )والتجميمية(

 الُخمقية
 

 الوجو بدرُ 
 العيوف مكحولة

 بيضاء المعة ـفأسناف ال
الشعر أسود مصفّؼ بطريقة خاصة كأنو 

 اتو الوا
 الينداـ مرتب

 األيدي مخّضبة بالحّناء
 ؼ  ْمتَ الجسـ رقيؽ مُ 

 ةأخبلقو كريم
 مخمص في عممو محّب لو
ياب  نشيط فيو بيف ذىاب وا 

 (وىذا واضح في كممة يسعى مف السعاية)
 مع اآلخريف جيد في التعامؿ

 

 ت الباحثةوقد توقف،ومف األلفاظ التي تكررت أيضًا لفظة )عذراء( التي ارتبطت بالمرأة  
يذه المفظة داللة اجتماعية ولكف يبدو أف ل،مع داللة ىذه المفظة نفسيًا وعبلقتيا بالشاعر 

إْذ باألرممة  فمف الصور االجتماعية التي تجّمت  في المجتمع البغدادي آنذاؾ عدـ الزواج،أيضاً 
لذا فقد يكوف ،(1)والذلة العارفارقت زوجًا واحدًا ويمـز مف خطبيا بح المجتمع يعاؼ المرأة إذا صأ

                                  

 5/124،حضارة العراؽينظر:  (1)
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قباؿ الشباب  كرار لفظة )عذراء( حيف صور الخمرىذا أحد األسباب الذي  دفع بو إلى ت بيا وا 
 :(1)يقوؿ فآنذاؾ  المجتمععمييا ليعكس بذلؾ واقعًا اجتماعيًا عاشو 

 ـِ ػػػػػػػػعيالن   بعدَ  عيـِ في الن   تْ ب يَ ر    ف  وكِ  رٍ دْ خِ  و عروُس في يَ في

 روـِ ػػػػػػكُ  روـٍ ومف عريشِ مف كُ    لؿٍ ػػػػػػظِ ب ةٍ محفوفَ  لؿٍ في ظِ 

 يـِ ػػػُمم غيرَ  الختاـَ  تُ ضْ ػػػػػػػػػضَ فَ فَ    ْكراً ػػػػػػػبِ  تُ جْ فُزو   اً ُتيا خاطبرْ زُ 

تناولو لؤللفاظ الدالة عمى الكأس أو الساقي وحتى المرأة  ويشترؾ مسمـ مع أبي نواس في 
بيا صاح ولكنيا عند مسمـ تأخذ داللتيا االجتماعية مف وجودىا في النص الخمري لتعبر عف فكر

 :(2)ذاتوموقفو مف مجتمعو وتدور تمؾ األلفاظ حوؿ المفظة األكثر حضورا وىي المّ 

  الم ِعبُ و و يْ ػػػالم   يصحو قريفُ  ؼَ يْ وكَ    بِ ػػػػػػرَ ال ال وال طَ  مف لّذةٍ ُح صْ لـ أَ 

ن     ةً ػػػػػػػػػػبػػػدائذات الم  نازعني نفسي تُ   ي ػػػػػػػػػػػػبرَ أَ  فْ ػػػػمِ  ذاتُ والمّ  ما المّيوُ وا 

 ربِ ػػػػػوالط   يوِ الف منغمسا في الم  ذْ جَ    اً ػػػػػطػػػػػبِ تَ غْ ت  مسرورًا ومُ بِ  كـ ليمةٍ 

 والعنبِ  تاج الماءِ اِت اسقني مف نِ ى   لو ُقْمتُ  َس الكأقاؿ :ىاؾ  فٍ وشاد

فحياتو ليو وطرب وىذه الحياة ليا ما ،لقد جاءت الكأس عنده متممة لرؤيتو الشعرية  
بتمؾ الحياة  تفالكأس عنده ارتبط، يو والطرب تكوف المذة بشرب الخمرفحيث يكوف الم ،يميزىا

فقد ظمت الكأس محصورة في ،فيو  ب الخمروىي الوعاء الذي خصص لسك ،البلىية التي عاشيا
 .اوظيفتيا التي أعدت لي

ع مسارىا ليصؿ معيا تتبلوتنتقؿ الكأس بيف الندامى واألصحاب في حركة تدفع بالقارئ  
 :(3)ذة حيث يقوؿوىو بموغ المّ  ،إلى مراد الشاعر

                                  

 350: الديواف (1)
 209،الديواف (2)
 40:نفسو (3)
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 ؿ ػػػػفْ ط  ػػػػػػػػال ءمٍة حوراء كالرشبت  مُ   ةٍ مَ فْ نا الكأُس مف كؼ  طَ يْ مَ عَ  تْ ارَ دَ وَ 

 :(1)وصواًل إلى قولو

  *ؿػػػػجْ الحِ  ةِ مَ عَ فْ ط مُ رْ يوى القُ مة عيدَ بَ     ةٍ ػػػمَ فْ ػػػػػطَ  اءَ ػػػػفىييـ كالر   وساقيةٍ 

 ؿِ قْ ني عف الن  غْ يُ  اساتُ الط   تِ ث  تُ حْ اإذا    ػػايِ ػػػيِ جْ وَ  فِ في في محاسِ ه طرْ نز  تَ 

 ثميػػػػم تىً فَ  صيبَ ي أو أُ مّ ي ىَ ضِ مْ ألُ    ػػاػػػػػػبالص   عَ ػػػػبِ ػػػػُمت   ذاتِ لمّ  قادُ نْ أَ سَ 

 ؿِ جْ ػ  لنف ايُ عْ واألَ  احِ الر   عَ وأغدو صري  با مع الص   أروحَ  فْ أَ  ال  إَ  عيُش لْ ا ؿِ ىَ 

ولكف حركتيا كانت سببًا في متعة الشاعر ،وتنقمت بيف األيادي ،إذا فكأسو دارت 
 جتماعو بمف أحب.المتحققة بالكأس الممموءة خمرًا إلى ا

وكبلىما قادراف عمى بعث المتعة في  ،مبلزمة ليماة والكأس مرتبط بالساقي أو الساقي 
 :(2)نفس مسمـ حيث يقوؿ

 و شزرابَ جانِ  بِ رْ الش   ترود عيوفُ    ـٌ اإلنس ناعِ  فَ مِ  يٌ بْ ظَ بيا  ارَ ودَ 

 ضراساير الخِ  قفا أثَر العنقاء أو   اػػمػػػى كأن  اح حتّ طّي الرّ فحّث مِ 

 راحْ ػػػػػػػػس ـُ خمرا وعاطاىُ  ـُ فعاطاىُ    و ػػػفى بطر إذا ما أدار الكأس ثنّ 

 را وكاف ُمدير الكأس أحسنيـ ُسكْ    تواو  مُ فَ  عٍ ادكر سإلى أف دعا لم

 :(3)ـتيا حيث يقوؿ مسمفبؿ إف الساقي يشارؾ اآلخريف في سكرىـ ويتأثر بالخمرة ولطا

 ليا إكميل تْ مَ بقلدٍة ُجعِ    ياأسَ ف كَ َزيّ الِمزاُج ليا فَ  ؼَ طَ لَ 

 قتيل وُ تْ رَ ي  صَ  دْ فإذا بو قَ     ِفظْ فمـ تَ يا الُمديُر مَ وعاجَ  تْ مَ تِ قُ 
                                  

 43:الديواف (1)
 ظر: ابف منظور،لساف العرب،مادة )َحَجؿ(*الِحْجؿ:واسعة الخمخاؿ، ين

 51:نفسو (2)
 57:نفسو (3)
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 :(1)لمعقؿ حيث يقوؿ ةٌ مذىب األني ؛ي كشؼ األسرارفوالكأس بما تحويو سبب 

 أمري  عف َس أْ ألي الكَ سْ األيني و سْ وال تَ      رِ ػػػمْ ػػػخَ الْ  ةَ يَ اح ساقِ أديري عمّي الرّ 

 ي عمى ِسر   تؾِ عْ مَ ى أطْ ػػػػحتّ  ُس أْ الكَ   لؾِ      َمر الحشا ت ُمضْ رْ يَ ظْ أَ  دْ بي قَ  ؾِ كأنّ 

 ري دْ ساني وال أَ ػػػػلِ  فْ ػػػػٌس عَ أْ كَ  ؽَ طِ فتنْ     ي ػػنفزّ تَ سْ يَ  فْ أَ  احَ أقمي الرّ  تُ نْ كُ  دْ قَ وَ 

ممو يقود إلى ف ىذا التشخيص لمكأس حيف جعمو الشاعر ينطؽ  فيكشؼ عف أسرار حاإ 
فاإلنساف يحتفظ بأسراره في  ،الكأس في الكشؼ عف الخفايا ذهحقيقة اجتماعية مفادىا دور ى

خر يدفعو لمبوح بما يخفيو آولكنو في حالة البلوعي بعد شرب الكأس يدخؿ عالمًا  ،حالة الوعي
 :(2)يقوؿ فاألسرار حتى يحصؿ الذي يتمنى فما أف تنكشؼ ،

 ؿ ِ طَ يْ عَ راء وْ حَ  تعّوضُت عنيا ريؽَ   تْ ضَ قَ حتى إذا انْ  الكأسِ  ديـَ نُ  تُ نْ كُ فَ 

ولكنو يكرر ىذه المفظة ليبيف دورىا في مجمس ، يرى الكأس وعاًء يحوي خمر فمسمـٌ  
فيبدأ بوضع الشراب فييا لتصؿ إلى يد الساقي الذي يقوـ بدوره بتقديميا إلى  ،الخمر
 الغواني؟ عؼ ال وىو صريكي ،وبشرب ما فييا يصؿ الشاعر إلى مراده،طالبيا

وعمى الرغـ مف أف مسممًا لـ يقدـ أوصافًا لمكأس  ،والكأس والساقي صنواف ال يفترقاف
 :(3)ة قوية بيف الكأس والساقي كما في األبيات اآلتية جكما فعؿ أبو نواس إال أنو كّوف وشي

 لالتَ ياؤه فَ ػػػػػػػػػػضِ  ٌر أنارَ دْ بَ    و ػػػػاقي لدى إبريقما السّ وكأنّ 

 ياالرْ و جِ ػػػػػػػف  ىا مف كَ عيدُ يُ وَ    ةٍ بابَ صَ  يف كأسِ نَ يْ عَ يسقيؾ بالْ 

 القوى وتفّتُر األوصاال  يوىتُ    اػػػكمتاىم وىً سا ىَ أْ ولنا بو كَ 

 زاالتيو غَ مَ قْ مُ بِ  ديرُ وحكى المُ    ىايدزالة جِ نا َسَمب  الغَ إبريقُ 
                                  

 104-103:الديواف (1)
 142:نفسو (2)
 204:نفسو (3)
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 طواال  مفرارِ ًل لِ بْ ّد حَ ػػػػػػػػػمَ  إذْ    ةٍ ػػػػػػحال فِ سَ حْ أَ اقي بِ نا نرى الس  يْ بَ 

 جاالعْ مِ  فْ كُ ال تَ  ؾَ سِ أْ ػكَ بِ  ؽْ فِ رْ او    قناػػؾ فاستُ مْ دِ عَ ال  عْ جِ رْ او تُ يْ نادَ 

 فماال وُس و الكؤُ تِ ػػبيامِ  تْ مالَ    ةدامَ مُ  ؾ مف صريعِ داؤُ سي فِ فْ نَ 

 لي باالقوْ قى لِ ػػػػػػػػوما أل ُسْكراً    ًا ر ي  ػػػػػػحَ تَ و مُ ئِ وامَ عمى غُ  ىفمض

ة والعشؽ .والشاعر بأحدىما كأس الخمرة واآلخر كأس الصبا،يقّدـ الشاعر ىنا كأسيف  
ىنا يرغب في االثنيف معًا فيطمب مف الساقي التمطؼ بكأس الخمرة التي يقدميا لو فيذه الكأس 

 الوصاؿ والود. ينية التي يسعى ليا الشاعر أال وىتقود إلى الكأس الثا

ولكنو لـ يقدـ أوصافًا لو  ،)الساقي( في ىذه األبيات أكثر مف مرة وقد تكررت لفظة 
عند أبي نواس مف اىتماـ ظير ذلؾ إلى طبيعة الساقي وأحوالو كما  تجعؿ المتمقي يتوصؿ 

ف فكرة كوّ يستطيع أف ولكف القارئ ي،وصفاتو المحمودة  ،بوصؼ لمساقي حيث شكمو الخارجي
يو في المحظة التي يحتاجو إليو فييا يكوف قد استعد ف،عف ساقي مسمـ في األبيات السابقة

بو  ىوىذا ما أوح ،ف الوعيعلمرحيؿ فيناديو الشاعر ولكنو يكوف في حالة مف السكر والغياب 
(.ويبدو أف الشاعر قد وقؼ راً و متحيئوقولو )فمضى عمى غموا،قولو )مالت بيامتو الكؤوس فماال(

لت عمى ذلؾ حيث يقوؿ دعة مف األلفاظ التي عمى عدد مف أوصاؼ الساقي حيث ذكر مجمو 
(1): 

 اػييَس بار و ى القتعاطَ  حيفَ  اآلفَ  ػػػٌر مَ ػػلي قَ  َس الكأَ  أدارَ  ُت حيفَ مْ وقُ 

 اػيػػػػػػػػطيعْ ويُ  فاً ىا ِصرْ ذُ خُ أْ يَ  وحيفِ   ػػػايجُ زُ مْ حيف يَ  ا  فكَ  الناسِ  حَ مَ يا أمْ 

 ػػايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيإىا بيننا رْ أدِ فكذا  ايف  ػػػايػػػمُ لئِ يُ  د  ُت منيا عمى حَ مْ قد قُ 

 اػػري في مجارييجْ ؾ تَ يْ نَ يْ فإف عَ   ةً ػػػػػبَ لِ اس بُر لأللبامْ كانت الخَ  فْ إِ 

 اػػبييصْ تُ  عندي حيفَ  ؾَ نْ مِ  ةٌ رَ ظْ نَ و   اػيبُ رَ شْ باء أَ يْ ٌس مف الص  أْ كَ  افَ يّ سِ 

                                  

 216:الديواف (1)
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 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى معانييػػشتّ  واحدةِ  بمفظِ   ةٌ اطقػػر نحْ فاُت الس  ؾ صِ يْ تَ مَ قْ في مُ 

 اػػييػػػػنم  تُ  ما ساً فْ نَ  ُس أْ الكَ  ؽَ دُ صْ تَ فَ   ػػاتيرَ كْ سَ ى بِ ظَ حْ ؾ أف تَ لعمّ  بْ رَ فاشْ 

 ياػػػػػػت حواشييميس في خامٍة رقّ  ـٌ ػمَ عَ  وِ ر في أردافِ صْ خَ الْ  ؼِ طَ خْ ومُ 

ف شكوتُ   ػػري ف نظػػػػإليو تاه ع إذا نظرتُ   اػػػػػػػػػػػػػػيني تيادَ إليو زَ  وا 

فيو يتمتع بجماؿ ،إف األلفاظ التي وصؼ بيا الشاعر الساقي تدلؿ عمى مدى إعجابو بو 
 .يزينو ثوب رقيؽ ناعـوامتبلء في الجسـ  ،وسحر العينيف،الوجو

فيو يذكر ىذه الصفات إذا اقتضى ،مصفاتل اً في خمريات مسمـ تكرار  القارئ جديوال 
مف أولئؾ الذيف تجمعت فييـ ميزات تجذب  -الساقية - المجمس ذلؾ أو إذا كاف الساقي

وال يكثر مسمـ في تعداد ىذه األوصاؼ إذ يكتفي بالحديث عف المظير ،الحاضريف إلييـ 
 تقولو ] يميس في خامة رقّ  ومثاؿ ذلؾالخارجي دوف تفصيؿ وىو يترؾ لمقارئ حرية التخيؿ 

 فيبالنعومة والميونة  زير أو أي قماش يمتامف حر  ذىاف أنو يمبس ثوباً األحواشييا[ لتبادر إلى 
ينسى اآلخريف وينشغؿ   ،عٌ رّ ساقي مسمـ ُمَتسو  ،نواس يبدو أكثر تفصيبًل في ذلؾ أبا حيف أفّ 

متاع نفسو وظفيا الشاعر في خمرياتو  التيسببو تمؾ األلفاظ  جاتولعؿ مثؿ ىذا االستن ،بالشرب وا 
شكوت إليو  فْ ا  و ،رجع مالت بيامتو الكؤوس فماال ايتو ناد ،حببل لمفرار طواال دّ م كما في قولو )
 زادني تييا(.

توظيفو لؤللفاظ الدالة عمى  يكوف ،و في شربو الخمرئوعند حديث مسمـ عف صحبو وندما
 -:(1)صفاتيـ حيث يقوؿ

 ابر ػوأبدى بيا كِ  اُ ر أسر  بيا ِكب  ـ أخو النيى ا الحميُ ػػػاىإذا ما تحسّ 

 :(2)وقولو

                                  

 50:الديواف  (1)
 131:نفسو (2)
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 طسِ ػػػػػػػػػعْ كريـ المَ  نؼُ أُ  ةٍ ضَ وْ في رَ          و ػػػػػػػػػػتُ مْ ٍة نادَ ذّ ػػلَ  باحِ ػػػص ب  لرُ وَ 

 : (1)وقولو

 ا الػػػػػوكم ةُ دَ جْ دباء حازوا نَ أُ   ػػػػػاـراـر ال كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيف أكذ  ػػػيَ ومُ 

 يا إشعاالكؤوسِ  بِ نيراف َحرْ    مواعَ شْ أَ الشموؿ فَ  ؽِ فْ ثاروا إلى صَ 

 :(2)لى قولو إ

 االػػػػػػػػػػػػػػػػوجم ةً وميابَ  ةً جابَ ونَ     ةً ادَ ػػػػػػمًا سوْ رأيَت قَ  فإذا نظرتَ 

 الاػػػػقبإ تْ مَ بَ قْ أَ رور و الس   بؿِ سُ    ى ػػعم ـُ يِ ت بِ رَ اـ فأدبْ دَ بوا المُ كِ رَ 

ة حففييـ القوة ورجا ،وقد تجمعت في صحبو صفات تشبو صفات أصحاب أبي نواس 
حرىـ بمحظيا ساألقوى في ميدانيـ فت الخمرةوعمى الرغـ مف ذلؾ تظؿ  ،التيذيب العقؿ وحسف 

 : (3) وتأسرىـ بقوتيا فبل يستطيعوف أماميا  صبرًا حيث يقوؿ

  اً ر كْ مَ ـ يَ مُ تُ قْ وتَ  راً يْ يصيدونيا قَ    يا رىينةٌ قموُب الندامى في يدي

قادرة عمى سمب العقوؿ  ىي الفتاة البكر العذراء التي تمتعت بصفاتيا لتكوف الخمرف 
ف  فيي تخمص نفسيا بالخديعة والمكر حيث  ،مكنوا منياتوتصبح ىي الفاعؿ فييـ حتى وا 

 :(4)يقوؿ

 ؿ ِ غْ ٍس وال وَ كْ ر نِ يْ عطايا غَ الْ  جزيؿَ    فوافي بيا عذراء كؿ فتى ندًى 

  *ُبؿالذّ ػػػػػػػػك ؿَ يا أنامِ نْ مِ  وُ لَ  تْ اغَ صَ فَ    يانِ وْ مَ بِ دير المُ  عمى كؼ   تْ أغارَ 

                                  

 202:الديواف (1)
 203نفسو: (2)
 49، نفسو (3)
 38 -37:نفسو (4)

 ،مادة )ذبؿ(لساف العرب،*اّلبؿ:عظاـٌ ُصفٌر كعضاـ الفيؿ،ينظر:ابف منظور
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  ؿِ حْ ذَ وال  ؿٍ بْ تَ بِ ب مَ طْ تُ  ـْ مَ فَ  تْ وفاتَ    ةٍ ػػبَ ػػقري ياةٍ نفوسًا مف حَ  تْ أماتَ 

 :(1)وقولو 

 ؿ ػػػػتْ والخَ  ةِ ديعَ نا بالخَ يْ مَ عَ  تْ الَ ومَ    ياَر قناتِ دْ صَ  لنا الصيباءُ  تْ أقامَ 

 ؿِ في الَوحْ  دِ ي  قَ المُ  يَ شْ بو مَ  تْ مش  تَ     اربٍ ػػش ةَ ا ذؤابَ نّ مِ  إذا ما َعَمتْ 

  ؿِ ػػػيْ إلى نَ  ؿ  عَ  دَ عْ بَ  تْ ادَ عَ  يَ وال ىِ    ةً تَ ػػغْ بَ  رِ ىْ الد   ةَ تَ يمِ  ناتْ مِ  فُ حْ ل نَ فَ 

مسمـ فيي في صفاتيا تشابو الفتاة القادرة  يكشؼ عف طبيعة خمرما في األبيات السابقة  
ريتيا فبل يذىب يحافظ عمى عذ ولكّف مسمماً ،عمى جذب األنظار بما تتمتع بو مف سحر وجماؿ 

وىي فتاة عذراء أو امرأة متزوجة ولعمو  عؿ أبو نواس عندما تحدث عف الخمرأبعد مف ذلؾ كما ف
 :(2)يمتقي في التعبير عف الواقع االجتماعي في الدعوة لمزواج مف الفتاة العذراء البكر حيث يقوؿ 

 ة األديـ شموالػػػػافيػػػعذراء ص   ال تسقني الماء القراح وىاتيا 

في تمؾ صور الحياة البلىية  كشؼإف تكرار مثؿ ىذا األلفاظ عند مسمـ ويمكف القوؿ  
ولكنو أراد بموغ اليدؼ حيث  ،د إلى تفصيؿ الحديث بالمتعمقاتمَ عْ يَ فمـ  الفترة حيث المرأة والخمر

ستو عمى جزئية أدؽ أال وىي بو نواس فقد ركز عدأأما  ،المتعة والمذة المتحققة في الطرفيف
يتتبع متعمقاتيا تتبعًا دقيقًا محاواًل الوصوؿ إلى المثالية في كؿ طرؼ مف أطرافيا  أخذو  خمرال

 شأنيا وتعظيمو. ءوىدفو في ذلؾ إعبل

 أثر التكرار في الخمريات -

ث واألفعاؿ اإف توظيؼ كؿ مف الشاعريف ليذه الصور التكرارية التي تناولت األحد 
ف عناصر اإلرسالية أال إللحاح والتأكيد عمى عنصر داللي مفي ا واأللفاظ ذات الداللة أدت دوراً 

التكرار يقترف دائما باليواجس  فّ أوما يعزز ذلؾ  ،مو إلى المتمقي مباشرةقون،وىو الخمر

                                  

 42:الديواف (1)
 56:نفسو (2)
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واألحاسيس األساسية التي تدمف الحضور في البنية النفسية لمشاعر كما يظير في المخطط 
 اآلتي

 الخمر                 الشاعر                

فيو تارة يعبر عف قوة ، الشاعر ةتختمؼ باختبلؼ مقصدي يةفالتكرار يؤدي وظيفة دالل 
وثالثة تبيف نظرة اآلخريف  ،لذات الشاعرة في القصيدة الخمريةايؤكد فييا وأخرى ، الخمربعبلقتو 

صور فإعادة المفظ في الشعر ناتج عف عمؽ اإلحساس وصدؽ الشعور فالشاعر يحس بق ،إليو
لعمو يبمغ بكثافة العبارة التعبير عف كثافة ؛المفظة األولى عف أداء ما يعتمُؿ في نفسو فيعيده 

 . (1)الشعور

عمى اإلعداد لقوالب لغوية متنوعة مختمفة في إيقاعيا وطاقاتيا  وتويعتمد التكرار في طبيع   
ويعد ،نفعالية تتوجو إلى القمبوالمغة الشعرية ترتكز عمى اإلثارة واالنفعاؿ فيي لغة ا،اإليجابية 

 ،مفٍض إلى نفس المخاطب بأثره ،ير النفسيثذلؾ أنو منبعٌث عف الم أسموبياً  التكرار مثيراً 
إذ يدؽ المفظ بعد ما يتكرر أبواب القمب موحيًا باالىتماـ  ،ر الحاصؿ نتيجة لو وقعواوالتكر 

 . (2)اطفتو إف كانت غافيةويوقظ ع ؿ شعور المخاطب إف كاف خافتاً عفيش ،الخاص بمدلولو 

التكرار  فّ أإال ،ف لكؿ مف الشاعريف رؤيتو الخاصة نحو الخمرة التي عّبر عنيا بطريقتو أومع    
كافيًا  و توتراً نحويم،ير المتمقي ثيقاعي يا  انفعالي و  و  بجمف الظواىر التي برزت فكانت موحية 

يحائية ال تؤدييا المغة دوف إعادة وفيو إ ةلبموغ المراـ الذي قصده الشاعر ألف في التكرار شحن
ىذا اإللحاح يرافؽ الشاعر منذ الومضة الشعرية ،إلحاح مستمر قد يخاطب الشاعر بو اآلخريف 
 منيا. صبح جزءاً أاألولى وال يكاد يفارقو في جميع قصائده ألنو 

نيا ليذا ذات قوة أي أنيا ذات رنيف عنده و نوبالتالي فإف تكرار كممات بعينيا عند أديب ما يع"    
كثر حضورًا عنده أا دوليذا فإف أبا نواس استطاع مف خبلؿ التكرار الذي ب،"(3)إبداعية ممموسة 

                                  

 206، العاطفة واإلبداع الشعريينظر:العاكوب ،عيسى ، (1)
 212،التكرير بيف المثير والتأثيرالسيد ،عز الديف عمى ، (2)
 170،في النقد األدبي ياالتجاه األسموبالسيد،شفيع ، (3)
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ت ر دا ف يقؼ عمى عناصر اإلرسالية الشعرية وكانت خمرتو ىي نقطة االرتكاز وقدأمف مسمـ 
     -:تيلفت لتعبر عف نظرتو منيا ويمثؿ ذلؾ المخطط اآلآحوليا األلفاظ التي ت

 الذات الشاعرة                              

 المجتمع                                 المجمس وما حواه         

 .ده ىي المذة التي مف صورىا الخمرإال في أف نقطة االرتكاز عن ولـ يختمؼ مسمـ عنو كثيراً  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخمر 
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 الفصؿ الثاني 

  
 ومسمـ بف الوليد التناص في خمريات أبي نواس
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 التناص، مفيومو وأساليب توظيفو

مف القرف  ُيَعّد التناص واحدًا مف المفاىيـ األساسية التي قدمت في نياية الستينات
رح ىذا أوؿ مف ط (جوليا كرستيفا)وية " وقد كانت ينبضمف ما عرؼ "ما بعد ال العشريف

التي تحيؿ عمى نصوص أخرى  النص األساسية: "إنو أحد مميزات المصطمح حيف عرفتو بقوليا
فيي نصوص تتـ صناعتيا عبر امتصاص نصوص، وفي الوقت  ،سابقة عنيا أو معاصرة ليا

 . (1)نفسو عبر ىدـ النصوص األخرى لمفضاء المتداخؿ نصّيا"

اىرة التناص دوف أف يستعمؿ المصطمح نفسو، وتتابعت الدراسات ظ (تيفخبا)وقد حمؿ  
يرار ج)، (روؼودتزفتاف ت)و (روالف بارت)ابات الكثير مف النقاد واألدباء أمثاؿ بعد ذلؾ في كت

عمى الرغـ مف أف بذوره كانت أقدـ مف ذلؾ إّذ ساد في و وغيرىـ مف رواد الحداثة النقدية، (جينت
الماضي إحساس عاـ بأف دراسة أعظـ األدباء ال يمكف اف تدور في فمكيـ وحدىـ ؛ ألف مثؿ 

ال تكفي وحدىا في تحقيؽ المعرفة الكاممة، ذلؾ أف معرفة الخمؼ ينبغي أف ترتبط ىذه الدراسة 
بمعرفة السمؼ وأكثر المبدعيف أصالة ىو مف كاف في تكوينو رواسب مف األجياؿ السابقة، وليذا 

د فيو وعمى الحاضر الذي يتسرب إليو وفصؿ كؿ منيما يمتالُبّد مف التعرؼ عمى الماضي الذي 
إعطاء الدراسات األدبية دفعة جديدة  أيضاً مكف ير أصالة الحقيقة، و يدقْ تيذا يمكف عف اآلخر، وب

 . (2)تتجاوز أبحاث الستينات

بعممية القراءة، ليست القراءة التي يمارسيا  -عمى نحو مباشر –فمفيوـ التناص يرتبط  
نما النصوص األدبية ذاتيا تعد قراءة لنصوص  الناقد في تعاممو مع النص فحسب وا 

سواء عند المبدع أـ عند المكاشفة ىو عممية مف عمميات االستماع و  وبيذا فإف التناص(3)سابقة
 الناقد الذي يكشؼ عف ىذه الظاىرة عند أديب ما وىي تمثؿ مستوى مف مستويات القراءة .

                                  

 79، 78ىي ،، تر:فريد الزاعمـ النصكرستيفيا، جوليا،  (1)
 att//178.238.232/awn/book، النص الغائب،تجميات التناص في الشعر العربي ينظر: عزاـ، محمد،  (2)
 630، دراسات في النص والتناصية ينظر: البقاعي، محمد خير،  (3)
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 ،(1)مف العبلقات التي تنشأ بيف نص أدبي وغيره مف النصوص ذف فالتناص ىو نوعٌ إ 
إلى الماضي واستحضاره ألنو أي التناص  مف  دلى خصائص التناص االرتداومف ىنا فإف أو 

أكثر الظواىر فعالية في عممية اإلبداع الشعري، حيث يحدث تماس يؤدي إلى تشكيبلت داخمية، 
، أو التناقض وفي كؿ ذلؾ يكوف لمنص موقؼ محدد إزاء ىذا  لؼخاقد تميؿ إلى التماثؿ، أو الت

 .(2)إلى درجة التنصيص أحياناً التماس الذي يصؿ 

لبلوعي سواء عند المبدع الذا يجب أف يتـ ربط كؿ نشاط إبداعي مماثؿ بعممية الوعي و  
بف خمدوف اوىذا ما أشار إليو  ،أـ الناقد، أي ىؿ حضر النص وحده، أو أحضره المبدع عنوة

بداعية إلاتو حيف ربط اإلبداع بتناسي المخزوف األدبي وفير العمميات، دوف أف يضر ذلؾ بقدر 
 .(3)في  إيجاد عبلقات لغوية جديدة تعبّر عف العبلقات الفكرية التي يعيشيا 

ألف المبدع ال يتـ لو النضج الحؽ إال ؛فالتناص امتداد وارتداد " استحضار" في آف معاً  
باستيعاب ما سبقو في مجاالت اإلبداع المختمفة وتوظيفيا بما يخدـ وحدات النص المتعالية مف 

وقد أشار إلى ذلؾ كّؿ مف العبّلؽ  الذي رأى أف التناص ينتمي إلى الذاكرة ،وأفكار جديدة  رؤى
طافحة بخزيف ال ينتيي مف القراءات المنسية والواعية، ويشير أيضًا إلى  ىا بئراً الشعرية التي يعدّ 

 وقد مجتزأبؿ يتعداىا إلى عمؿ كامؿ أو ،أف التناص ال يقوـ عمى النصوص األخرى  فحسب
 .(4)يكوف كذلؾ تمميحًا إلى شخصية أو مكاف أو حادثة 

كما أكد ذلؾ أحمد مجاىد في قولو: كؿ ما يكتب مف نصوص لو شفرات وأصوؿ قديمة، 
ف كاف المتمقي اليسبعضيا يدرؾ وبعضيا شفرات منسية وأصوؿ منظمة ال  تطيع أف ُتْدرؾ وا 

التعبير، وفي قدرتو عمى تحريؾ .وتظير أىمية التناص في تكثيؼ البناء و (5) وجودىا ينسى

                                  

 29،التناص في شعر السبعيناتقنديؿ، فاطمة،  (1)
 163 سموبية في الشعر الحديث،قراءات أعبد المطمب، محمد، عبد المطمب، محمد،  (2)
 1105، المقدمةابف خمدوف،  (3)
 131، الشعرو والتمقي  دراسات نقدية (4)
 387، أشكاؿ التناص الشعري (5)
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مف كؿ النصوص ويتضمف ما ال  ينبثؽ، لذا فإف النص يقوـ كرابطة ثقافية (1)مخيمة القارئ
ألف تفسير القارئ لمنص ىو ؛يحصى مف النصوص، والعبلقة بينو وبيف القارئ ىي عبلقة وجود

وينمي فاعميتو ،جديداً ما يمنح النص خاصيتو الفنية، فالتناص يتعايش مع الشعر ويمنحو ثوبًا 
 .(2)التواصمية

اللية جديدة، لذلؾ دية و ئاحكما أف التناص يوسع مف فضاء القصيدة، ويرفدىا بطاقة إي 
عطاؤىا دالالت عفإف إنتاج التناصات ال يتـ إال مف خبلؿ تقاط يا مع الذات التي ُيعاد إنتاجيا وا 
بداعو  .(3)جديدة نابعة مف ثقافة صاحب النص وا 

مة التي التفت ليا النقاد العرب القدامى والمحدثوف، يممف القضايا النقدية الوالتناص  
فمفيوـ التناص ىو مصطمح جديد لظاىرة أدبية ونقدية قديمة، فظاىرة تداخؿ النصوص ىي سمة 
جوىرية في الثقافة العربية حيث تتشكؿ العوالـ الثقافية في ذاكرة اإلنساف العربي ممتزجة 

 .(4)عجيب ومذىؿ  ومتداخمة في تشابؾ

صورة واضحة لوجود  يصؿ إلى تأمؿ في طبيعة التأليفات النقدية العربية القديمة مفال
ضح محمد و ظير وجوده فييا تحت مسميات أخرى وقد أحيث أ، اأصوؿ لقضية التناص فيي

طنت لعبلقة النص بغيره مف النصوص مف فبنيس ذلؾ وبّيف أف الشعرية العربية القديمة قد 
صوص لعبلقة النو التي تعكس شكبل لسمطة النص،  ية وضرب مثبًل لذلؾ المقدمة الطمميةالجاىم

ف المقدمة الطممية تقتضي ذات التقميد الشعري مف الوقوؼ وْ كَ فَ  ببعضيا ولمتداخؿ النصي بينيا،
والبكاء وذكر الزمف فيذا إنما يفتح أفقًا واسعًا لدخوؿ القصائد في فضاء نصي متشابؾ ووجود 

 .(5)لمتفاعؿ النصي  ةبصختربة 

                                  

 133دراسات نقدية، الشعر والتمقي،العبلؽ، عمي جعفر، (1)
 57، الخطيئة والتكفير مف البنيوية إلى التشريحيةالغذامي،عبد اهلل،  (2)
 119، ثقافة األسئمة، مقاالت في النقد والنظريةي، عبد اهلل ،الغذام (3)
 182: 3،الشعرالعربي الحديثبنيس،محمد،  (4)
 والصفحة نفسيانفسو، (5)
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تحت مسميات  اىو وقد دار جدؿ طويؿ بيف النقاد القدامى الذيف درسوا ىذه الظاىرة وأدرج 
 لمكشؼ عف الصمة بيف النص القديـ والنص الجديد، إالّ ،المعارضات  ،السرقات،مثؿ الموازنات 

مف ناحية ومف  اً بعض عضياببىذا الجدؿ يشير إلى انشغاؿ الثقافة العربية بعبلقة النصوص  أفّ 
األسموب مف جية وبنية الخطاب مف جية ثانية، وىكذا أنزلوا األولى و ناحية أخرى إدراكيـ لمغة 

قد  فو وبذلؾ يكون ،ؽ في بناء الخطاببمنزلة السرقة والثانية منزلة اإلجبار الذي ىو شرط أس
 .(1)أدركوا مضموف التناص"

ا المصطمح متأثريف بالدراسات المسانية الغربية ىذ واالمحدثوف فقد عرفالعرب أما النقاد  
اعياتو، ففي األدب العربي المعاصر حظي ؿ لو أصولو ونظرياتو وتدالحديثة كمصطمح مستق

مفيوـ التناص باىتماـ كبير لشيوعو في الدراسات النقدية الغربية نتيجة لمتفاعؿ الثقافي وتأثر 
انت دراسة التناص في بدايتيا قد اتخذت شكؿ وك األدب العربي باالتجاىات األدبية الغربية،

 (2)الدراسة المقارنة وانصرفت عف األشكاؿ المفظية والنحوية والداللية.

وقد تعددت تعريفات النقاد العرب المحدثيف ليذا المصطمح، وعمى الرغـ مف تعددىا فقد  
ؽ، وقد ظمت تدور حوؿ جوىر التناص الذي يصب في النياية في كونو تأثر نص بنص ساب

أضاؼ "بعض النقاد إلى ىذه التعريفات ذكر التحوالت التي تحدث في النص الجديد نتيجة 
مزاياه وأصدائو وتتركز قدرة الشاعر البلحؽ عمى بتضمينو لمنص األصمي مع احتفاظ كؿ منيما 

بي بأنو "يتضمف نص عجديدة كما عرفو أحمد الز  اً النص بحيث يعطيو أبعاد إيحاءاتتعميؽ 
ف أو اإلشارة أو ما شابو يأو أفكار سابقة عميو عف طريؽ االقتباس أو التضم ا نصوصاً أدبي م

ذلؾ مف المقروء الثقافي لدى األديب بحيث تندمج ىذه النصوص أو األفكار مع النص األصمي 
كميا تدور حوؿ  يا، وميما تعددت التعريفات فإن(3)جديد واحد متكامؿ نص فيو ليتشكؿ  وتندغـ

 ص الذي ىو في كونو تأثر نص بنص سابؽ .فكرة التنا

                                  

 52، الداللة المرئيةينظر: العبلؽ،عمي،  (1)
 131-130، 1997(، القاىرة، 1(، ع)16، مجمة فصوؿ ،مج)التناص سبيبل إلى دراسة النص الشعريداغر، شربؿ، (2)
 11،التناص نظريا وتطبيقا (3)
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وىي ،ويستقي الشاعر التناص مف مصادر مختمفة متباينة ومنيا المصادر الضرورية  
المصادر التي يكوف فييا التأثير طبيعيًا وتمقائيًا وىو ما يسمى بالذاكرة أو الموروث العاـ مثؿ 

وىي داخمية تتعمؽ بالتناص الواقع في  المقدمة الطمميمة في القصيدة الجاىمية، والمصادر البلزمة
نتاج الشاعر نفسو، والمصادر الطوعية أو االختيارية وىي تشير إلى ما يطمبو الشاعر عمدًا في 

 .(1)نصوص متزامنة أو سابقة عميو وىي مطموبة لذاتيا

 آلية توظيؼ التناص -

التناص  ةيقنت لمشعراء أساليبيـ المتعددة في توظيؼ التراث بأنواعو المختمفة، ذلؾ أف
تعتمد عمى إلغاء الحدود بيف النص والنصوص أو الوقائع أو الشخصيات التي يضمنيا الشاعر 

ابة في النص فتفتح آفاقًا أخرى دينية ديد حيث تأتي ىذه النصوص موظفة ومذنصو الج
 وأسطورية وأدبية وتاريخية عدة، مما يجعؿ النص ممتقى ألزماف وألحداث ولدالالت عدة، فيصبح

د لحظة فردية النص غنيًا حافبًل بالدالالت والمعاني، لذا فإف القصيدة تصبح عمبًل فنيًا يجسّ 
المحظة تتصؿ عمى الرغـ مف تفردىا بتيار مف  هناىا، وىذغوىي في أوج توترىا و ،خاصة 

،فيي ـ مفيومًا جديدًا لمصطمح الكتابة"ذلؾ ألف التناص يقد ؛المحظات الفردية المتراكمة األخرى
و النوعية نلو تفاعبلتو الذاتية وقواني ليست رسمًا لؤلصوات المغوية عمى الورؽ بؿ تمثؿ وجودًا كمياً 

كما يقدـ مفيومًا جديدًا لمصطمح )النص(فالنص المكتوب حتمًا يتصؼ بصفات محدودة بدونيا 
قد يكوف أثرًا أو عمبًل أو ما شئت لكف النص الذي يستحؽ ىذه التسمية ذو سمات جديدة 

فكؿ نص ىو إناء ؛ (3)بف النصا امي )بتناص النصوص( فالنصذ، وىو ما يسميو الغ"(2)تماما
خر أصداء نصوص أخرى، وال شؾ أف الشاعر يتأثر بتراثو ويبني عميو شعره، آيحوي بشكؿ أو ب

لئلنساف مف شروطو  ؾوىو موجود في كؿ نص شعري إذ إنو ال فكا،فالتناص أمٌر ال مفر منو 
 .(4)مكانية ومحتوياتياالزمانية وال

                                  

 134 -132، التناصينظر: داغر، شربؿ،  (1)
  174،إشكاليات النقد العربي الجديدينظر: ماضي ، شكري عزيز،  (2)
 119، مقاالت في النقد والنظريةألسئمة ،اثقافة  (3)
 123،استراتيجية التناص تحميؿ الخطاب الشعريُ مفتاح، محمد،  (4)
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منو ضوينقسـ التناص حسب توظيفو في النصوص إلى التناص الظاىر، ويدخؿ  
التناص البلشعوري )تناص أما االقتباس والتضميف ويسمى أيضًا التناص الواعي أو الشعوري،

 . (1)الخفاء( ويكوف المؤلؼ فيو غير واع بحضور نص في النص الذي يكتبو

عدة منيا استعارة النص الغائب  فيناؾ طرؽٌ ب توظيؼ التناص وعند الحديث عف أسالي
ومنيا استعارة النص الغائب عمى مستوى  ، (2)عمى مستوى الجممة أو العبارة دوف أي تبديؿ فييا 

في المعنى مع النص المرجعي ويسمى ىذا  تناغـي الجممة أو العبارة والعمؿ عمى تحويره تحويراً 
 قيئالعبل، ذلؾ ألف بعض النصوص يييمف عميو المكوف   قيئعبلالالنوع مف التناص بالتناص 

عمى حساب المكوف التحويمي، بمعنى أف النص البلحؽ قد يكتفي بالدخوؿ في عبلقة مع النص 
. وىناؾ التحوير الذي يؤدي إلى قمب معاني (3)السابؽ مف باب التقميد ال مف باب التحويؿ 

 ،ليا وذلؾ باالتكاء عمى المصادر التي ذكرت سابقاً  ةنقيضالجممة الشعرية قمبًا يبدليا في صورة 
وىي المصادر الضرورية والمصادرة االختيارية، ويدخؿ ىذا النوع مف التحوير ضمف التناص 

 .(4)أكبر منو في النوع األوؿ ليخمؽ توسعًا داللياً  االنزياحوتوظؼ فيو تقنيات التكثيؼ و  ،األسموبي

كما تتنوع طرؽ  ،لمخزوف الشاعر المبدع دد وتتبايف، تبعاً وعميو فإف مصادر التناص تتع 
توظيفو ألحد العناصر التراثية داخؿ بنية النص، مما يؤدي إلى وجود عناصر غائبة في النص 

القارئ  عية لقراء عصر معيف إلى درجة أفّ اوىي عمى قدر كبير مف الحضور في الذاكرة الجم
ة بح النص الفضاء الذي يتحرؾ منو القارئ بحريويص ،(5)بإزاء عبلقات حضورية جد نفسو ي

في  سيمتأاألولى التي  هوذلؾ إلرجاع النص إلى عناصر ؛ معتمدًا عمى ذخيرتو مف المعرفة
أثناء فالمعرفة ىي ركيزة تأويؿ النص مف قبؿ المتمقي ،فكؿ حضور ذىني لداللة ما ،(6)تشكيمو

                                  

(،السنة الثالثة 17(،مجمة الموقؼ الثقافي،ع)ؼ الميضومة دراسة في ببلغة التناص األدبيراالميث والخعاني، شجاع )ينظر،ال (1)
 105-84،دار الشؤوف الثقافية،بغداد، 1998

 114، 2005، ، رسالة ماجستير ،الجامعة األردنية ،عماف، شعر محمد القيسى دراسة أسموبيةينظر: عمايرة، حناف،  (2)
 90، دراسة في ببلغة التناص األدبيظر: العاني، شجاع، ين (3)
 81،شعر سعدي يوسؼ دراسة أسموبيةينظر: الصمادي، امتناف،  (4)
 30تر: شكري المبخوت و رجاء بف سبلمة، الشعرية،تودوروؼ،تزفتياف، (5)
 102ترجمة أحمد المديني ،مفيـو التناص في الخطاب النقدي،انجنو، مارؾ،  (6)
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في المخزوف ضروري ر لذلؾ الصدى عف مصد فالبحثحينئٍذ و مرده إلى التناص  قراءة النص
اع توالذائقة الشعرية تميؿ إلى االستم ،عمى كيفية استثمار الشاعر لو ولمتعرؼ،(1)الثقافي الخاص

حيث يمنح القارئ وقفة  ،بتأويؿ التناص في النص كمما كانت الصمة بيف النصيف أخفى وأعمؽ
يد مثيرة دالالت أخرى جديدة تحمؿ تأممية بيف دالالتيف مختمفتيف تتحداف معًا في نص واحد جد

 أكثر مف بصمة وأكثر مف بعد.

 أنواع التناص -
 التناص الديني  -

مصدرًا رئيسًا نيؿ  اهلل اعتمد الشعراء النص الديني في كثير مف شعرىـ، فقد كاف كتاب 
األوروبيوف صورىـ وشخصايتيـ ونماذجيـ، وتأثر األدباءالعرب بمصادر الثقافة  منو األدباء

استمدوا مف ىذه المصادر اإلسبلمية الكثير مف فمقدمتيا القرآف الكريـ،  فيو  ية اإلسبلمية،العرب
 .(2)الموضوعات والشخصيات التي كانت محورًا ألعماؿ أدبية عظيمة

،واستمدوا منيا العرب فالموروث الديني مصدٌر مف المصادر التي عكؼ عمييا الشعراء  
فالشاعر يسترفد  ،(3)بعض الجوانب مف تجاربيـ الخاصة روا مف خبلليا عفشخصيات تراثية عبّ 

تراثو أدوات وعناصر ومعطيات، فيوظفيا لتجسيد رؤية معاصرة لو، وىو يثري ىذه العناصر 
ره مف قدرات تعبيرية متجددة بحيث تتصؼ التراثية بما يكتشفو فييا مف دالالت إيجابية وبما يفجّ 

وز النادرة بالكن يٌ ن  عمى البقاء، والتراث ىو منجـ بكر غَ  وحيوية وتجددًا وقدرة ىً ىذه العناصر غن
عطاؤه. فقد وجد الشاعر بيف يديو تراثا بالغ الغنى متعدد المصادر والموارد،وقد أدرؾ أف ال ينفد 
مف القداسة في نفوس األمة، كما أف األديب يبعث في يات التراثية تكتسب لونًا خاصًا المعط

 .(4)والحيوية والعطاءالكنوز التاريخية التجدد 

                                  

 123، استراتيجية التناص ،تحميؿ الخطاب الشعريحمد،مفتاح،م (1)
 75،استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصرينظر: زايد،عمي عشري، (2)
 والصفحة نفسيانفسو، ينظر: (3)
  94 -93، أعشاب القيد والقصيدة التجربة الشعرية عند المتوكؿ طوينظر: حامد،عبد المجيد عبد العزيز، (4)
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لحافظة  لمذاكرة ومحفزاً  لمشعر والشاعرية ومنبياً  اً وىكذا يصبح النص الديني تعزيز  
و المتمقي، ذلؾ أف الشاعر عندما يتمثؿ النص القرآني بألفاظو وعباراتو وشخصياتو وقصصو فإنّ 

عناصره القائمة يعمؿ عمى توجيو قوة ضاغطة إلى المتمقي بالتعامؿ مع ىذا التمثيؿ واستشفاؼ 
اثمة أو المخالفة، مما يدفعو إلى استحضار النص القرآني الغائب أواًل، ثـ يرتد منو إلى معمى الم

الخطاب الحاضر ثانيًا ثـ يعقد العبلقة بينيما ثالثًا، وىي عبلقة تقوـ عمى التناص، ومف ىنا 
ت والمراجع واألصداء سابقة قتباساالنص الشعري منسوج تمامًا مف عدد مف اال أفّ  لممتمقيى يتبدّ 

 .(1)تتجاوز النص مف جانب إلى آخر في تجسيمية واسعةلو أو معاصرة 

عند أبي نواس، وقد تميز بتعدد آلياتو وأشكالو  ه في شعر الخمرز يحولمموروث الديني 
لرموز والشخصيات الدينية وصوره، ابتداء بتعاممو مع الطقوس الدينية والعبادات، مرورًا با

،فقد ُعِرؼ أبو نواس بسعة صص الدينية التي تخدـ نصو الشعريلبعض الق باإلشارة ءانتيا،ةالبارز 
،وسعى إلى طمب الفقو والتفسير والحديث، كما طمب عمـ ْتِؼ بالشعر والمغةكيلـ  اطبلعو، إذْ 

الكبلـ الذي وصمو بالثقافات التي كاف يتصؿ بيا المتكمموف، فاتصؿ بالثقافة اليندية والفارسية 
، أما مسمـٌ فقد جيد نفسو في صنع الشعر (2)واليونانية وقد تجّمى ذلؾ في شعره الخمري وغيره

سبلمية، بكؿ معانيو وصوره وأسموبو، وأضاؼ إلى  حيث أقبؿ يتمثؿ نماذج الشعر القديـ جاىمية وا 
وبذلؾ  ىذا التمثؿ تمثبًل ال يقّؿ عنو عمقًا وال دقة لنماذج الشعر العباسي عند بشار ومعاصريو،

التأـ القديـ والجديد في نفسو، وعاش ينفؽ حياتو الفنية في المزج بينيما مفكرًا في كؿ التراث 
                                                                                         الشعري الذي سبقو وناقدًا ومحمبًل ومستنبطًا.

 ،)التسبيح،السجود،المحراب، التمبية، السعي(:اىر العبادةبمظ تاأللفاظ التي ارتبطومف  
وىو بيذه اإلشارة  ،وأبو نواس يستدعي ىذه األلفاظ في شعره ويوظفيا في خمرياتو بداللة جديدة

 ةالمغوية يستثير النصوص المرجعية في ذىف المتمقي فتحثو عمى البحث عف العبلقات االستعاري
في  االنزياحذلؾ فيو يتيح لو فرصة االستدالؿ عمى درجة والمجازية الكامنة في النصيف، ك

، االنزياحإْذ يتراءى في النص الوليد ويبدأ المتمقي ببناء نصو التأويمي ليذا  ،النص المرجعي

                                  

 16،دراسات في النص والتناصيةينظر: البقاعي، محمد خير، (1)
                            223، العصر العباسي األوؿ يننظر: ضيؼ، شوقي، (2)
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في ولعؿ المقارنة بيف الغائب والحاضر ىي العنصر المحرؾ ليذا التأويؿ، ومف ذلؾ ما قالو 
 : (1)ية لوخمر 

 إذا اندفعت فييـ، فصاروا ليا أسرى  ػػػرةً ػػػػػػػػػػػػػػػػػدامى أسين  نا نراىا في اليْ بَ و 

 رى ػػػأخرى حيف تسجد لممس دُ جِ سْ وتَ   دةً جْ سَ  سِ مْ إلى الش   تْ دَ ا أصبحت أىْ إذ

 :(2)إلى قولو

 ى مّ ػػإذا ص س  قِ  ف في محرابِ يْ سراجَ    بدا و إذْ يْ ف  بكِ  وِ ػػػػػػػػػػػػػػيْ كأسَ  يتُ بّ شَ فَ 

 :(3)وقولو 

 وػػػػػػػرابِ ػػػػػػػحط مِ ػػػػسْ وَ  قس   قنديؿُ    قُت إذا ُصفِ  ُس أْ ػػػػػػػػػػػكَ ما الػػػػػػػػن  أَ كَ 

 : (4)وقولو في قصيدة بعنواف )أنضاء العبادة(

 راحػيْ كَ إلى ذات األُ ػػ  تَ يْ دَ ػػىُ ػػ دؿ ػواع  اح  ػػػػػوتف ورٍد  فْ ػمِ  فَ ػػػػيػػػػساتػػالب عِ دَ 
 احػػػػػػػػػػػػػػػػػبَ أشْ  وَ ضْ ػػػػادة إال نِ ػػػػػػف العبػػم  يـ صو شخت ،دقّ فرٍ ػػػنى ػػػػلإ ؿْ دِ ػػػػػػواعْ 

صْ  ساءٍ ور، بإمْ ػػػػػبُ ز  ػػػػػى الػػػػػػعم        ػة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػع  رجَ مُ  اً ػػسقيواػػػػػنروف ر  ػػػػػيك  احػػػػػػػػػػبوا 

 ّلحػػػػػػػف تَ ػػػػػػػػػػػوْ صَ  وِ ػيػػػػػف عُ ػػػمَ سْ تَ  مستَ ػػف       وػػػػػػكّرىُ ػػػػػؾ عف صوٍت تَ عِ مْ سَ أى بِ نْ تَ 

فصػػػػػػػبػػإػػػػػالمسيح ب رَ ػػػكْ ذِ        بٍ تُ ػػػػف كُ ؿ مػػػػػػػػػػػالدراسة لإلنجي إالّ   ػػػػػػاحػػلٍج وا 

 راحِ ػػػػػػػػحْ رَ  اساِت ف الط  ػػػػػم عٍ وْ ػػػػػنَ  ؿ  ػػػػػػبك  ـْ يُ تُ ػػػػػػػػػػػفَ حْ اح تُ الرّ  ـ وعتيؽُ يُ يا طيبَ 

                                  

  32 -31: الديواف  (1)
 32-13: نفسو (2)
 68:نفسو (3)
 108 -107:نفسو (4)

 ،مادة )درع(لساف العربينظر: ابف منظور،*مدارع:مفردىا مدرعة وىي ثوب ال يكوف إال مف صوٍؼ يشبو العبادة، 
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 احِ ػػػػػوؽ أمسػػػػػػػػوؼ فػػػػػػص *أخو مدارع        ،ذو ىيؼفِ يْ رَ صْ خَ ال جَ مَ دْ مُ كيا سقييَ 

مف مظاىر العبادة الدينية المرتبطة بالديانة  لقد قدـ أبو نواس في ىذه األبيات عدداً  
، ومثؿ ىذه  ((1)المسيح واألمساح المسيحية مف مثؿ)قس، قنديؿ قس، نواميس، الزبور، اإلنجيؿ،

، ويقـو (2)اإلشارة تشير إلى وقوفو الدقيؽ عمى طقوس المجوس والييود والنصارى وعقائدىـ
قد و  ،مريف ففي الجانب األوؿ نجد الكأس بما حوتو مف خمرأالتناص ىنا عمى فكرة التقابؿ بيف 

يؿ الذي حممو الراىب داخؿ محرابو بيف األيادي فكانت في حاليا كحاؿ السراج أو القند تْ ُحِممّ 
ؤلأل فتمنح تالتي تشع نورًا وت خمرةولعمو بذلؾ يحاوؿ إضفاء نوع مف القداسة والرىبة عمى ىذه ال

 قاء والصفاء.نالمكاف روح ال

ويقوـ التناص في األبيات التي تمييا عمى عنصر المفارقة، ذلؾ أف القارئ يسير مع  
ويسمع أصوات  ،اصًا قد ضعفت أجسادىـ مف كثرة العبادةفيرى أشخ ،الشاعر في جّو روحاني

حتى يطمع  ػػػ عميو السبلـػػ داود التي تعمي مف شأف المسيح  برئلنجيؿ وز لاألجراس والترانيـ 
وجد ،عمينا الشاعر بقولو)يا طيبيـ وعتيؽ الراح تحفتيـ(، فيذا يعني أنو وجد المذة الخالصة 

 جيدًا منيا،الواسعة ليمتمئ جوؼ الشاعر  لكؤوسكأس بؿ باسقى بالالخمرة المعتقة التي ال تُ 
 ة.نراىب يرتدي ثوب الرىب قايةوىناؾ يقوـ عمى الس

تزجا مف قصيدتو الخمرية فام سيحية جزءاً لقد جعؿ الشاعر مف ىذه المظاىر الدينية الم 
عبير وحدث بينيما تفاعؿ خبلؽ منح النص الشعري فرصة لمت ،في نص واحد ىي القصيدة نفسيا

كاف النص ال  فإذاعف النوازع النفسية الكامنة في نفس الشاعر التي تدفع القارئ لمبحث عنيا، 
الصفحة فإف عمى المتمقي أف يمجأ أحيانًا كثيرة إلى القياـ  ديقدـ كؿ ما في جعبتو عمى سوا

يف ىروب ومثؿ ىذا التناص مع المظاىر الدينية المسيحية إنما يب، (3)بعمميات استداللية بسيطة
ستريح تحيث يطمئف الشاعر و  حيراالشاعر إلى تمؾ األماكف التي يقطنيا الرىباف وىي ذات األكُ 

فبل يسمع صوتًا يناديو لمصبلة مف ناحية، ومف ناحية أخرى يكشؼ ىذا التناص عف بحث  نفسو
                                  

 األمساح :أثواب سوداء يمبسيا الرىباف،ينظر:ابف منظور،لساف العرب،مادة )مسح( (1)
 123، ومذاىبو في الشعر العربيينظر:الفف  (2)
 27، دينامية النصمفتاح،محمد،  (3)
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ا يشير م وفي ىذا التناص.إال وبحث فيو يو ال يترؾ مكاناً ف ،الشاعر الدائـ عف خمرتو المعتقة
أف الراىب ىو  الخمرة والدليؿ عمى ذلؾ يمكنة العبادة أصبحت ىي األخرى أماكف لسقأ فّ إلى أ

ميا لػػػو، ولعمو يستوحي مف ىذا الجو القداسة التي يمنحيا لخمرتو مما يؤدي إلى شحف الذي قدّ 
ا يحكي قصة ولكف صوتي،في بذلؾ بؿ يجعؿ ليا صوتا ناطقاً الموقؼ والتأثير في المتمقي، وال يكت

 :(1)بو ويصمي لو فيقوؿ يالقس الذي يحمؿ صم

 ميبُ قابمو الصّ  س  القَ  هقرا     يحكي  فّ ىا في الد  ىديرَ  كأفّ 

وتصبح ألفاظ السجود والصبلة والتسبيح والتمبية مف مظاىر الطاعة، ولكنيا ليست طاعة  
ومف ذلؾ قوؿ أبي ،أسو العبد لربو المعبود، بؿ ىي طاعة الساقي لشاربو أو طاعة الشارب لك

 : (2)نواس

 داـ قموُب ػػػػػيا نحو المُ عُ تنازِ    يةٍ بفتْ  تُ يْ ر ٍف قد سَ جْ دَ  وليمةِ 

 ا و دروب ػػػقصوٌر منيفاٌت لن   و محم   اٍر ودوفَ مّ إلى بيت خَ 

 :(3)إلى قولو 

 زائريف عجيبُ ػػػػلو طرٌب بال   ايب  مَ يًا مُ عْ الباب سَ وبادر نحو 

 صيُب م لنا،وىو فيما قد يظفّ    ساجداً  و،وانكبّ عف نابيْ  ؽَ مَ فأطْ 

 رحيُب  دي  ػػػػػٌؿ ليْ ـ سَ فمنزلكُ    مف عصابٍة  ـُ يتُ وقاؿ: ادخموا ُحيّ 

و لشرب الخمرة يا جمّ قتولكنو يسجد لعصابة خصصت و  ،فالساقي يسعى ويمبي ويسجد 
ىذه العبادات موجية لو إال لممعبود، ولكف الشاعر يجعؿ  ىؤدّ والتمتع بيا، وىذه العبادات ال تُ 

وىو بيذا ييدؼ إلى إعبلء شأنو وشأف صحبو فشربيـ الخمر ال يقمؿ مف قدرىـ، بؿ ،ولعصابتو 

                                  

 42:الديواف (1)
 54: نفسو (2)
 55: نفسو (3)
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فساحيوجب ليـ السمع والطاعة  ذا كاف الساقي  وا  المجالس ليـ لتكوف رحبة تميؽ بمقاميـ، وا 
وفي  ،ث يسجد لياو ما يطمبو منيا حيتالشارب يسجد لخمرتو إذا أعط فّ إيسجد لشارب الخمرة ف
 :(1)ذلؾ يقوؿ أبو نواس 

ف ُمزجت صمى عمييا وكّبرا  ر ساجدًا كْ ّر لصرؼ الكأس في الس  خِ يَ   وا 

ف شدة صفائيا مما عفخمرتو إف كانت صافية سجد ليا وذلؾ بسبب شعاعيا الناتج  
ا ؼ عنيا نورىفألف المزج خ؛يوجب ذلؾ الفعؿ ليا، فإف ُمزجت أصبحت الصبلة واجبة عمييا 
 .الُسْكرالمتؤللئ والتكبير عمييا إشارة إلى فقدانيا صفة مف صفاتيا وىي 

حديثو عف مجموعة اآلراء اليدـ و ومف أمثمة التناص الديني الذي يتناولو الشاعر بالنقض        
 (ة والزكاة والصياـ والحج والجياد)الصبل حيث المظاىر الدينية في اإلسبلـمف  الفقيية تجاه عدد

 :(2)حيث يقوؿ إلسبلـ مف الخمر وقد ظير ذلؾ في خمريتو التي ىي بعنواف فتوى فقيووموقؼ ا

  ارِ ػػػػاألْوتػػ و الّشْرُب عند فصػاحػة ِ     ػارِ ػػػػػػػػػػػػحػاَنةِ  الَخػّمػػػػػػػػػػػػػلمعػػػذوِؿ ب قػؿْ 
  ارِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمف األْحبَ  رٌ َحبْ  متنّسٍؾ،    ـٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلعػا إني قَصػػْدُت إلى َفػِقػيػػوٍ 

  ارِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمتبّصٍر في العمـِ واألْخبَ     ٍو ػػػػػػػػػػػػػػػنػِو ُمػَتفَػقّػػػػػػػػػػػي ِديػػػمػّػٍؽ فػػػػػمػتع
  رَارِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَشػب  إاّل ُعػَقػارًا تَػْرتػمػي    ال اب:ػػػأجػػػػػبيػذ تُػحػّمو ؟ فػػػػت: النّ ػػػػػقم

  ارِ ػػػػػػػػْت حميَؼ ُعػقلةَ ، وبَ َصؿ  الصّ     بٌ ػػػػواج ؟ فػقاؿ: فرٌض  ةقمُت : الصل
  ػارِ ػػػػػػػػػػػػػمف فرِض ليٍؿ، فػاْقػضِو بػنيػػ    ؿٍ ػػػػػػػػامػػػْوٍؿ كػػػػػػػح لةػػػػػاجمْع عميؾ صَ 
 ارِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواْشُدْد ُعَرى اإلْفطاِر باإلفط           الَتنػِوهِ :يلػػاَؿ ػػػفػقػ؟  اـػػػػػػػػػقمُت : الّصػي

 ػػارِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالػّشػػطّ  َلػػةُيػَعػّد آلشػػيٌء     ي:ػػػػػاؿ لػػ؟ فقػ قمُت: التَصّدَؽ والزكػاة 
    اإلدبارِ ة ُ ػوُؿ، وغايػػػػػػػػضُ ػػػػػػالفُ  ذاػػػػػػػى:              فقاؿ لي؟تُ ػػػجػػػإف حجَ  قمُت : المناسؾ

 ّدارِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّف مّكة عْند باِب الاوَلَو      اً ػػػػػػػحػِرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتأِتَيػّف بػػلَد مػّكػةَ  مال 
ـْ قَ انّ وَلَو     : ـْ ػػػػػػػغُزىػػػالت ؟ فػقاؿ ليقػمُت : الّطغاة   ارِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُرُبوا مف األْنبَ ُي

ـُ   ارِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإْف كْنَت ذا َحَنٍؽ عمى الكفّ     ـْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواقتّص مػْف أْوالِدِىػ سػالمػيػ
 

                                  

 222: الديواف (1)
 210، 209: ونفس (2)
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ـَ ُعْقَبى)ىذا الِجياُد،     َر ذاػػػػػيػػػػػػػواطعػْف برمِحَؾ بطَف تمؾ وظ   (دارِ ػػػػػػػػػػػال فنْع
  ارِ ػػػػػػػػػػػػػػػػالِقْطميَر مف ِقنط ال َتْرُددِ     :يػػػػػفقػاؿ ل ىؿ ُتَرّد ؟ ةقػمُت: األمانَ 

ـ  الىَ    ػػػػػارِ ػػػػػػػخػػّمػ أوَدْيػنًا لصاحػِب حػاَنػة ٍ    اً ػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  ػكوف ُمػَضػػػػإاّل أف ت ػ
  ِع إزارِ ػػػػػػػػػػػػػػػلذاَؾ ، ولْو ِبَبػْيػ واْحػَتؿ   و ػػػػػػػػػػػػػنَ ػػيْ دَ وَ  ْيِو،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاْرُدْد أماَنَتُو عم

  اِر؟ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمتغّرٍب، متقارِب األْسف   ي عازبٍ ػػػف اعػَتَزمُت، فما تػرى : قػمتُ 
  ػارِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالج وتَػموَط بػابفِ مػف جػاَرة           ٍٍ  ة ٍ ػػػَيػػػػْ ػَزنػػػػَمّذ بػؾ أْف تػػػػي: لػنػابػػػػأجػػػػف

 ! ػػارِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػِقػمػػػ َزّيْف ِخػصالَؾ ىػػذه   بٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػواج ؾَ ػػػػػػػودَنا إلّي وقاؿ: ُنْصح

قتو الخاصة اإلسبلـ ، ولكنو قدميا بطري مفاىيـوفي ىذه القصيدة يذكر الشاعر عددًا مف  
 رصد موقفو باآلتي : التي تعكس فمسفتو وموقفو منيا ويمكف

 موقؼ أبي نواس  موقؼ اإلسبلـ المصطمح الشرعي
فرض واجب وال يقترب منيا  الصبلة

 صّمى في وقتياشارب خمر وتُ 
تجوز الصبلة مع شرب الخمرة 

ف فات ميعادىا قُ   يتَ ضِ وا 
 اإلفطار أولى منو  جب افرض و  اـ الصيّ 

لو كانت غير واجب حتى و  واجب لمف استطاع إليو سبيبل  لحجّ ا
 مكة بباب الدار 

وسيمة القضاء عمى أعداء  الغزو
 الديف 

 المسالمة وعدـ العداء 

ىا واجب ولو اقتضى ذلؾ ردّ  رّدىا واجٌب في حالة اليسر  األمانة 
زار إذا كاف الديف بيع اإل

 لصاحب خمارة
في اختبلط  و سببيحراـ ف الزنا والمواط

 األنساب 
 وسيمة المتعة والمذة

 وشربيا زينة اإلنساف الخمر زينة المؤمف األخبلؽ الكريمة األخبلؽ 
مريف أوليما اصطداـ الوعي الفردي أونظرة أبي نواس ليذه المظاىر العبادية تكشؼ 

لو بمنظاره ف معظـ الشعراء، فالشاعر يشاىد الواقع حو ديدبالقيـ الجماعية داخؿ النص وىذا ىو 
فيو يسقط الكثير مف اعتباراتو بينما يؤكد بعض الجوانب  الذاتي وليس مف المنظار االجتماعي
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 (1)ف صياغة جديدة تتناسب ومزاجو الخاصوىو في وقوفو ىذا يكوّ ،ويصّب عمييا اىتمامو
ولكنو المظاىر التي لـ ينكرىا أبو نواس، فالصبلة والصياـ والحج ورد األمانة إلى أصحابيا مف 

أف القصيدة بعنواف فتوى فقيو، فكممة فقيو نكرة  :تتفؽ فيو مع مزاجو، وثانييما ذيقدميا بالشكؿ ال
غير مخصصة وعدـ تخصيصيا يجعميا مبيمة فمف الفقيو ىنا؟ إنو أبو نواس نفسو فقد تقمص 

يرنو إليو  والتعبير عّما ،الداخمية ابو إلييا محاواًل الكشؼ عف أزمتووجو خطيشخصية أخرى فأخذ 
ف خال ولكنو يرغب  ،بيذه المظاىر ةالجماعة. فالباحثة ترى أنو مرتبط بوشيجة ضمني ؼحتى وا 

،ولذا فقد أطمؽ فتوى خاصة بو، ولكنو أرادىا أف تكوف عامة لرغباتو ونزواتو في تأديتيا وفقاً 
 ني.عميو،وقد ال تكوف المسألة مرتبطة بعامؿ دي تالتي سيطر ليتخمص المجتمع مف قيوده 

ع الشاعر بيف الجمؿ االستفيامية والجمؿ الفعمية التي اعتمدت عمى وفي القصيدة ينوّ  
( ، وذلؾ ّص تاقسالميـ،و  ،ه، واشدد، ال تأتيفوِ ، ال تنْ تاألمر والنيي والعطؼ في قولو) صّؿ، ب

في النص الحركة والتغيير الذي يفضي إلى تأثيرات داللية  يبثفي سياقات تركيبية متقاربة ل
نفسية تحمؿ أبعادًا حيوية تشويقية تجعؿ الشاعر يسعى لمتمازج مع المظاىر الدينية سعيًا و 

 لمتخمص مف قيود المجتمع وقوانينو الصارمة.

 :(2)فييا عف الحج حيث يقوؿ أبو نواسوفي أبيات أخرى يتحدث  

 ذغداػػػػػػػػػػػػػت بات لذّ يَ نِ نعـ إذا فَ   :ُت لوػػػػػػػػػػػ؟ قمالحج   ىؿ تريدُ  وقائؿٍ 

 واذِ ػػػػػػالفرؾ مف أكناؼ كم ةبفق  ث أرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمنيا بحي ؿٌ ربُ طْ قُ و ا أمّ 

 اذِ ذ  شُ ػػػػػ،ما ىـ لي ببغدادَ  اذَ ذ  شُ   عتْ ػػػػػػػالتي جم خُ ، فالكرْ ةُ حي  الِ فالصّ 

 ذّباػػػػػػػػػػػادٍة أو بيت نَ في بيت قوّ    ساً مِ غَ نْ لي ما دمُت مُ  حج  فكيؼ بال

 ناباذر ص لي مف طيم  كيؼ التخ   ني صُ خم  ِؼ بغداٍد تمف قصْ  ؾَ بوى

                                  

ء،رسالة دكتوراة، الجامعة دراسة ارتباطية بيف اإلبداع وبعض الخصائص النفسية لمشعراينظر: الركابي، وحيدة حسيف عمي، (1)
 88، 2001المستنصرية،

 156،  الديواف (2)
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زيارة األماكف المقدسة عند المسمميف أو المسيحييف لتأدية الفرائض الدينية التي ىو الحج  
ت عمييا الشريعة كالطواؼ والسعي وغيرىا، فالمسمموف يحجوف إلى بيت اهلل الحراـ لتأدية نصّ 

عف ذلؾ أجاب  ئؿَ نو عندما سُ أشاعر لـ يرفض الحج والدليؿ عمى ذلؾ الو المناسؾ المعروفة، 
طواؼ  وبالكعبة وأكنافيا ولكن اً خر فيو ليس طوافآقائبًل)نعـ(، ولكف الحج عنده يأخذ شكبًل 

صالحية والكرخ، وقطربؿ، وكمواذ وال ،بالمدف التي اشتيرت بصنع الخمرة وتعتيقيا حيث بغداد
 بُّ حيُ  ية الفرائض تجعمو متعمقًا بيا اليارتو لؤلماكف المقدسة لتأدلكعبة وز وطواؼ اإلنساف با

 بُ ح  مفارقتيا وكذلؾ الشاعر فتطوافو بيذه األماكف وانغماسو بالشرب والميو يجعمو متعمقًا بيا ال يُ 
 باذ.نار اصة إذا وصؿ في تطوافو إلى طيتركيا خ

ظفيا في شعره ليعبر عف فكرة لقد استقى الشاعر ىذه المظاىر التي ترتبط بالعبادات وو  
التناقض الذي تعاني منو النفوس البشرية  مصورًا بذلؾ، هتظف الباحثة أنيا كانت تجوؿ في خاطر 

ر مف كؿ ر حتوبيذا أصبح التناص شبييا بإشارات أو ومضات جمالية؛ ألف اإلشارة الجمالية ت
يا عمى الخمؽ، وليذا فالشاعر وىذا التحرر يمنح اإلشارة قدرت،اصطبلح ليمتصؽ المعنى بالتمثيؿ 

شارات عم  .(1)وية في حالة التوالدفخترع إشارات أو تعبيرات لعبلقات تفيد التشكيؿ وا 

ألف ؛ثؿ الحياة الدينية وما يتعمؽ بياشكؿ دليبًل عمى تميالمظاىر  هوىذا االستدعاء ليذ 
ويشكؿ عمى صعيد الدليؿ بطبيعتو مكوف مف داؿ ومدلوؿ ، يشكؿ صعيد الدواؿ صعيد العبارة 

فالنتيجة المترتبة عمى ذلؾ التداخؿ بيف المظير الديني والنص  .(2)المدلوالت صعيد المحتوى 
 المخطط اآلتي :  في ري ليعكسا رؤية الشاعر التي تظيرالشع

 

 

 

                                  

 115، تر:منذر عياشي،عمـ اإلشارة السيميولوجياجيرو، بيير، (1)
 66، تر: ،محمد البكري، مبادئ في عمـ األدلةبارت،روالف، (2)
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 عمؿ             عمٌؿ       

 يؤدي إلى شعور        يؤدي إلى شعور 

 بالرضا عف الذات       بالرضا عف الذات

 مف اهلل جزاءالنيؿ        مف اهلل  رنيؿ األج

 )العقاب(            )الثواب(     

 ويقابؿ ىذه العقاب في اآلخرة                     نعيـ الجنة الذي

 نعيـ الخمرة في الدنيا الذي ال يزوؿ                      ال يزوؿ في اآلخرة

 ىناؾ جامٌع بينيما                                  

 

 .النفسية ـالعقمية أ ـأكانت الجسدية المتعة الحاصمة سواء أ                      

عمى التناص الديني حيث استميـ بعض  أما مسمـ فيقدـ صورة شعرية بناىا معتمداً  
ذلؾ العيش الرغيد الذي ليعبر مف خبلليا عف ،المفردات القرآنية التي ارتبطت بالجنة ونعيميا

 في األبرار مع ويحياه شارب الخمر بعد شربو ليا وكأف شارب الخمر يحيا في جنة أرضية في
ومف ذلؾ قوؿ ،ألنو عرؼ حؽ الخمرة وقاـ بواجبيا فاستحؽ بذلؾ حسف الجزاء  ؛منظور مسمـ

 : (1)مسمـ

 االػػػػػػػػػػػػػػػموكَ  ةً دَ جْ حازوا نَ  أدباءَ   ـٍ ارِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال ك أكارـٍ  بيفَ ذ  يَ ومُ 

 عاالػػػػػػػػػشْ وسيا إِ كؤُ  بِ رْ حَ  نيرافَ    واموؿ فأشعمُ الشّ  ؽِ فْ اروا إلى صَ ثَ 

                                  

 203-202:  الديواف (1)

 شرب الخمرة المظاىر الدينية



133 
 

 طاالػػػػػػػػػػًا قسبر نْ َمَدر العبير وعَ   اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيراتُ  َجْعمتُ  فاً رَ أتيـ غُ بوّ 

 د زواال ػػػػػػػما يري دامت وعيشٍ    ةٍ ذّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػولِ  عيـِ ا بأنواع النّ وْ مَ وخَ 

 لالػػػػػػػػػػظ فّ يُ انُ صُجِعَمّت لو أغ  ؿٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػمظ  في مجمٍس بيف الكرـو مُ 

 االػػػػػػرم تعيفَ َوْحٍش يرْ  غزالفُ   ياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّ القياِف كأن رُ يـ حو يْ دَ ولَ 

 االػػػػػػعطمِ  خريدةً  بابِ الشّ  ودَ رُ   و غادًة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفتّى لدي قد حاز كؿ  

 االػػػػػػػفيا أثقمت مف ردمّ قد حُ   ىػػػػػػرة الحشضمَ مُ  ممكورًة، عجزاءَ 

 االػػػػػػػمفيا أذيخفتسحب  يَتْمش  ر وجَيو في وجييابصِ تُ  مسِ كالشّ 

 يؽ ُزالالػػػف بالطاِس الرحوْ قَ سْ يُ   ارٍؽ ػػػػػػػػػػػػػكئيف فوؽ نمت  مُ  لمقصؼِ 

 االػػػػػػػػػػػػػػػػػػوجم وميابةً  ونجابةً   ادةً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأيت قومًا س فإذا نظرتَ 

مسمـ في ىذه األبيات عددًا مف المفردات التي ارتبطت بنعيـ الجنة مف مثؿ  وظؼلقد  
ت ىذه األلفاظ في بعض اآليات حور، متكئيف، نمارؽ، زالال[ وقد ورد ،ر، النعيـ، ظبلالعنب]ال

ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َناِعَمٌة * ِلَسْعِيَيا ":  (1)التي تحدثت عف أجر األبرار ومف ذلؾ قولو تعالى
َراِضَيٌة * ِفي َجن ٍة َعاِلَيٍة * اَل َتْسَمُع ِفيَيا اَلِغَيًة * ِفيَيا َعْيٌف َجاِرَيٌة * ِفيَيا ُسُرٌر 

 ."َمْوُضوَعٌة * َوَنَماِرُؽ َمْصُفوَفٌة * َوَزَراِبي  َمْبُثوَثةٌ َمْرُفوَعٌة * َوَأْكَواٌب 

ـْ َنْضَرَة  َنِعيـٍ : "ِإف  اأْلَْبَراَر َلِفي (2)وقولو تعالى َعَمى اأْلََراِئِؾ َيْنُظُروَف َتْعِرُؼ ِفي ُوُجوِىِي
ْجَناُىـ ِبُحوٍر ِعيٍف" :(3)وقولو تعالى"الن ِعيـِ   ."َوَزو 

                                  

 16-8، الغاشية (1)
 24-22،  المطففيف (2)
 16-8،الغاشية (3)
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ِفيَيا َعَمى اأْلََراِئِؾ اَل َيَرْوَف ِفيَيا َشْمًسا َواَل َزْمَيِريًرا *  ُمت ِكِئيفَ " :(1)وقولو تعالى
ـْ  ٍة َوَأْكَواٍب  َوُيَطاؼُ َوُذل َمْت ُقُطوُفَيا َتْذِليًل *  ِظَلُلَياَوَداِنَيًة َعَمْيِي َعَمْيِيـ ِبآِنَيٍة م ف ِفض 

 .ٍة َقد ُروَىا َتْقِديًرا"َكاَنْت َقَواِريَرا * َقَواِريَر ِمف ِفض  

أف الشاعر قد استقى قافيتو بإيقاعيا  الدارس ليذه األبيات واآليات التي تمتيابلحظ يو  
ات جديدة، ءاحوداللتيا مف سورة اإلنساف مف خبلؿ بعض المفردات التي أضافت إلى قصيدتو إي

خاصا بو ال يكتفي فقط كمية تنتمي في جذورىا إلى النص القرآني ؛ ليخمؽ فضاء  ةشكمت بني
نما ضمنو معاني و ألفاظًا وأفكارًا قرآنية حيث فكرة النعيـ المقيـ  ،بتضمينو مشاعره وأحاسيسو وا 

 ؛ ألفّ ةطة قادرة عمى استدعاء الصورة الذىنيمنشفي الجنة فالمفظة القرآنية كانت أشبو بإشارات 
ىذا المنطمؽ شكمت الكممة القرآنية ، مف (2)اإلشارة عبارة عف مييج يسميو عمماء النفس منشطًا 

كاف تمثؿ القرآف في ىذا  ليذا .واحد ة استقطبت البناء واإليقاع في آففي نص مسمـ بؤرة داللي
 توولقد كاف لمقافية دوٌر في ىذا النص حيث جعؿ مسمـ وصؿ قافي ،ا أماـ القارئيّ النص جم
اضات أو العقبات مف طريؽ اليواء، متاز الفتح عند النطؽ بو بانعداـ أنواع االعتر يمفتوحًا و 

. ولذا فإنيا ُتْسَمع (3)يصاحب النطؽ ؾأف ينعدـ وجود أي احتكاانعداـ االعتراضات وينشأ عف 
ع غيرىا مف األصوات، ولما كانت أصوات الميف ذات مَ سْ بوضوح مف مسافة أبعد كثيرًا مما يُ 
الفتحة أوضح  ومف الضيقة فأصوات الميف المتسعة أوضح  ،نسب مختمفة في الوضوح السمعي

يكشؼ موقفو مف  ينسجـ مع الوضوح والكشؼ، فالشاعر، ولعؿ الفتح (4)مف الضمة والكسرة
 ،في سورة اإلنسافموجود مثؿ ىذا اإليقاع )الوصؿ المفتوح(  ويـ في نعيـ مقيـ فشاربي الخمر 

وفي صورة أخرى، . إذف فيناؾ  ارتباط بيف النص القرآني والنص الشعري في المعنى واإليقاع
 :(5)يعتمد مسمـ في دفقتو الشعرية عمى المفردات القرآنية كأداة إلنتاج الداللة وذلؾ في قولو 

                                  

  16-13،اإلنساف (1)
 27تر: منذر عياشي، عمـ الداللة ،جيرو،بيير، (2)
 213، دراسة السمع والكبلـمصموح،سعد،  (3)
  87 -86، األصوات المغويةأنيس، إبراىيـ،  (4)
 199-198: ديوافال (5)
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 ودُ ػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػو الشيزينُ     ضيرٍ ػػػػػػػػػػػػػػػفي مجمٍس ن

ـٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػغطارٌؼ ِكػ   يدُ ػػػػػػػػػػبيض الوجوه صِ           ػػػرا

 دُ ػػػػػػػريػػػػػػػػػػصياحيا تغ    اٌر ػػػػػػػػػػػػػػأطي مف فوقيـ

 دُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا نضينباتُ     افٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحتيـ جنتو 

 ودُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٌة رُ حَ فِ طا    ءُ لَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ مِ يُ أكواسُ 

 دُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيقمْ الت   فزانيا    آٍس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَقْد ُقّمدت ب

 ودُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػعأفزعيا الر      اءٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػم ناتِ بِمْثُؿ 

 ودُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػومرًة سج    وٌع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفمرًة رُ 

 ودُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوزاِمٌر وع    اٌؼ ػػػػػػػػػػػػػػػػفوعندىـ دِ 

 دودُ ػػػػػػػػػػػػتجرى لو م    ٍؼ صْ قَ  رِ خاضوا ببح

 ودُ ػػػػػمجمسيـ محم    حتى انتشوا وقاموا

 دُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفإنو  سعي    ذا ػػػػػمثؿ ى مف قاؿَ 

 ودُ ػػػلو داـ لي الخم    دي ػػػعن ىذا الخمودُ 

، ناف، الخمود(جيد، نضالتي وردت في ىذا النص ىي )نضير، بيض،  الدينية والمفردات 
" َوالن ْخَؿ َباِسَقاٍت ل َيا َطْمٌع : (1)وىي مفردات تأثر فييا الشاعر بالنص القرآني حيث قولو تعالى

ـْ َنْضَرةَ : "(2)قولو تعالى  و ن ِضيٌد"  .ض وجوه"يـو تبيّ : "(3)قولو تعالى و "  الن ِعيـِ  َتْعِرُؼ ِفي ُوُجوِىِي

                                  

 10، ؽ (1)
 24، المطففيف (2)
 106، آؿ عمراف (3)
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يف ىما النص القرآني والنص الشعري ، بيف نصيف متداخم متينة لقد أقاـ الشاعر عبلقة
دي يصؿ بنصو إلى أعماؽ الزمف العق النصي، فاستطاع بذلؾ أف االنزياحلحظة حصوؿ 

، تزجا في بوتقة واحدة وىي القصيدةخر، فام، والدنيوي )العيش( دوف أف ينفي أحدىما اآل(الديني)
زع النفسية وطموح اإلنساف، وَحدث بينيما تفاعؿ منح الخطاب الشعري فرصة التعبير عف النوا

ي يتمناه أي ذميـ الخمود اليفقد استدعى مشيد نعيـ الجنة وأتبعو بحالة المقيميف في ىذا النعيـ ون
بشرب الخمر و دليؿ ذلؾ قولو )ىذا  متحققة يةنآولكنو خمود أرضي مرتبط بمحظة  ،واحد فييـ
لفيـ  مناسباً  خبلً دم لمقارئر وفّ ا فالتناص ىن ،( ثـ يقوؿ) لو داـ لي الخمود( عندي ىو الخمود

مف  ووتمكن ،ما ىو خارج النص أوالً  إلىالنص الشعري الوليد؛ ألنو يمثؿ إشارة مرجعية تحيؿ 
وقد يتمثؿ كؿ مف الشاعريف النص القرآني . وىذا ما يعيف المتمقي عمى التأويؿ،ثانيًا  غورهسبر 
 :(1)ًا ومف ذلؾ قوؿ أبي نواس خفيّ  تمثبلً 

 يا أسمائِ  فَ سَ حْ يا أَ وسمّ     يا ئال آب مى الخمرِ ع فِ ثْ أَ 

في الشطر األوؿ ،  ُمْدرؾوىذا  ،(2)يرى طو حسيف في ىذا البيت ما يشبو التسبيح لمخمرة 
" وهلل : (3)بقولو تعالى المتمقي ويرى في الشطر الثاني تقديسًا ليا ، وفي البيت كمو ما يذكر

سو ليا يوجب عميو وعمى اآلخريف يمقدس لخمرتو وتقد، فأبو نواس األسماء الحسنى فادعوه بيا"
 بالمخطط اآلتي : وصؼ العبلقة بيف النّصيفقبيا ويمكف ومناالثناء عمييا وتعداد صفاتيا 

الخطاب القرآني يبدأ بذكر لفظ )      لو األسماء الحسنى        مقدس        اهلل عز وجؿ
 . (زاـلمر الذي يفيد اإلالجبللة الذي تعددت أسماؤه ثـ يميو فعؿ األ

 أما الّنص الشعري فيبدأ بفعؿ األمر الذي يفيد التعظيـ ثـ يميو ذكر الخمر وصفاتيا

                                  

 12: الديواف (1)
 407/ 2، بعاءر حديث األ (2)
 180،األعراؼ (3)
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معالميا مف صور القرآف الكريـ ليؤكد قداسة خمرتو  أبو نواس وفي صورة شعرية استنبط  
 :(1)وشدة نورىا يقوؿ 

  ابِ ػػػػػػػػػػالجن بُ عْ جى صَ والد   بماءٍ    اًل و ػػػػػػػػػمُ ػػػػػػػػػػلو شَ  مزجتُ  ومقرورٍ 

 رابِ ػػػػػػػػػػػػػػػعد اضطِ ب ىانورِ  بوارؽُ    تْ ػػدي، فلحػػػػػػػػػػػي تُ عْ فَ فمما أف رَ 

 ابِ ػػػػػػػػػػػػػبالتي قاًء، حيف جارتْ وِ    و ػػػػػػػػػػػػػػػػػػيديو يرج تزاحؼ، ثـ مد  

 ابػػػػػػػيالش   س لػػو لظى حر  ولي   راراً ػػػػػػػػػػػػمػػػو احمفي أنامِ  فأبصرَ 

 قابء مف تحت النّ يباالص   سنا   ذاػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ؾ إفّ دَ يْ وَ فقمت لػو رُ 

 ابػػػػػػػػػػػػػالجن يؿ مستورُ الم   فإفّ    روراً ػػػسميا، فسوؼ ترى سمِ سْ فَ 

وح نور خمرتو المشع، فما أف يرفعيا بيديو حتى تمالشاعر في األبيات السابقة يؤكد  
مت لو فيسعى لمحصوؿ عمييا، د  بوارقيا مشعة، فيخطؼ سناىا األبصار وبخاصة ذلؾ الذي قُ 

" ، فضوء البرؽ يخطؼ يكاد سنا برقو يذىب باألبصار: "(2)وبذلؾ فإنو يقترب مف قولو تعالى
مف الخمرة بقولو سنا  لسنا منبعثاً اولكف الشاعر انزاح بالتركيب حيف جعؿ ، األبصار لشدتو

 ي القادرة عمى خطؼ األبصار وسمب األنظار إلييا.ىاء و الصيب

 : (3)وفي قولو

 فا عف شكميا الماءجو  ةً لطاف    عف الماء حتى ما يلئميا تْ رقّ 

 واءػػػػػػػػوأض د أنوارٌ ل  وَ ى تُ ػػػػػػحت                 ا ػػػػػػػػػفمو ُمزجت بيا نورًا لمازجي
 :(4)وقولو  

                                  

 62:الديواف (1)
 43،سورة النور (2)
 10: الديواف (3)
 158:نفسو (4)
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 ورُ نُ  وِ صِ حْ و أو يُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفًا بطْ لُ     رٌ ىَ وْ ػػػػػػػػػػػػػػجَ  ـْ قُ لـ يَ  وحٍ رُ جاءت كَ 

تعكس نور لساطعة  قوية وقد جاءت األلواففي ىذه األبيات، حالقرآني واض والتأثر 
ليا نورىا الخاص بيا  ".فالخمرنور عمى نور: "(1)ف قولو تعالىموىو بذلؾ يفيد  وقوتيا الخمر

تتولد أنوار وأضواء ليست  لو لونو وشعاعو، وعندما يمتزج النور والخمرولونيا المميز والنور 
 . ؽ الخمرعشَ تُ  ىانور  تساوي النور ومف  ،فالخمروحدىا وال لمنور وحده  لمخمر

ينير  وصفاتيا التي أكثر أبو نواس مف ذكرىا نورىا المشع الذي يممع وشدة لمعان وِمف 
 :(2)فاؽ حيث يقوؿ اآل

  يبِ ػػػػػػػػوال لَ  ةٍ رَ وْ كو بل سَ يذْ    ٌس ػػػػػػػػبَ ا قَ جاجييا في زُ كأنّ 

 بِ ىَ مف الذ   تْ قَ ف  إذا صُ  يَ وىْ    رٍ رَ مف شَ  فيي بغير المزاجِ 

 :(3)وقولو 

 مْس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيسقيؾ كأسًا في الغ    ْس عِ ػػػػػػػػػػػػػو نديمؾ، قد ننبّ 

 ْس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبَ شاربيا قَ  في كؼّ    يا ػػػػػػػػػػػػػػػكأف شعاعَ  فاً رْ صِ 

 :(4)وقولو 

 ْس القبَ  ال بضوء الصبح بؿ ضوءِ     ْس مَ بغَ  قنييا يا نديميّ اسْ 

إف ظاىرة التناص ىنا تقوـ عمى بعض اإليماءات الداللية التي تشير إلى النص القرآني  
رآنية تشكؿ دليبًل عمى تمثؿ فيفة باستدعاء بعض المفردات القرآنية أو جزء مف آية قطإشارة 

                                  

 43،النور (1)
 59:الديواف (2)
 238:نفسو (3)
  236: نفسو (4)
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ْنَيا ِبَقَبٍس َأْو َأِجُد " (1)القرآف ،ففي األبيات السابقة يتناص الشاعر مع قولو تعالى ل َعم ي آِتيُكـ م 
كؿ مف النصيف القرآني والشعري في وحدة الرؤية والداللة المتيف  ى"،وقد تبلقَعَمى الن اِر ُىًدى 

 لتي يجدىا اإلنساف عند رؤية النور بعد الظبلـ، فسيدنا موسىتعبراف عف الطمأنينة والراحة ا
فطمب مف قومو البقاء في المكاف  ،وظنيا كذلؾ ولكنيا كانت مف نور اهلل،نس نارًا آ عميو السبلـ

وكذلؾ أبو نواس  ،إلى الطريؽ و يأتييـ بشعمة مف النار تبعث عمييـ الدؼء وتكوف لو ىادياً عمّ 
 ي نفسو الطمأنينة وتخمصو مف اليموـ.فلتبعث  ؛ف ىذا القبسم عطاءه شيئاً إفيو يطمب 

اكتسبت نورىا المشع مف منبتيا الجيد الذي زرعت فيو وُجمبت منو، ولذا  الخمر هوىذ 
في إحدى خمرياتو عف رحمة النحؿ في البحث عف أطايب الزىر لتصنع منو  لقارئاث يحدّ فيو 

 :(2)العسؿ الذي ُيصّنع منو الخمر وفي ذلؾ يقوؿ 

 اءِ بَ ػػػػػػػػػػػػوأحْ  ِعز  وٍؾ ذوي مُ إلى مُ    ساربيا مغدو وترجع ليًل عف تَ 

صمى اهلل عميو ػػػ ؿ اإليجابي لقوؿ الرسوؿ الكريـ ا قائما عمى التمثّ صإف البيت يحوى تنا 
توكمو، لرزقكـ كما يرزؽ الطير، تغدو خماصا  "لو أنكـ كنتـ تتوكموف عمى اهلل حؽّ  ػػػػػ وسمـ
فالشاعر حريص عمى إظيار نشاط ىذه النحبلت وعمميف الدؤوب في البحث  (3) ُد بطاناً"وتعو 

 -خماصاخبلؿ استخداـ الفعؿ ونقيضو،]تغدو  مف عف أجود الثمار لصنع العسؿ، ويظير ذلؾ
 .الشارب بطعميا التي َيمذّ  [، ونتيجة ىذا العمؿ ىو الخمرعود بطاناً تو 

بمح، وىا ىو يصؼ الشجر الذي يؤخذ منو ىذا وقد تكوف ىذه الخمرة مصنوعة مف ال 
 :(4)الثمر حيث يقوؿ 

 اتِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػالباسقَ  ف نتاجِ م ولكفْ   ٍؿ ػػػػػػػػػػػػْحػنَ  رِ مْ خَ ٌر ، وليس بَ مْ لنا خَ 

 اةِ ػػػػػػػػػػػػػػني الجُ دِ ففات ثماُرىا أيْ    والػػػػػػػػػػػػػػف طماء،زىيْ في الس   كرائـُ 
                                  

 10،طو (1)
 15: فالديوا (2)
 22.سنف الترمذيالترمذي،  (3)
 80: الديواف (4)
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  اتِ ػػػػػػػػػػػػػػػػبالحالِ  ؼّ عمى أكُ  رّ دِ تَ    روعٌ س ليا ضفي الرؤو  قلئُص 

  تِ لفي السنيف الماحِ  اً فجاعِ    راىا ػػػػػػػػػػػػػػػػػ، وال نعدّ ال تُ  حُ حائِ صَ 

حيث وردت في الباسقات تداخؿ النص القرآني مع النص الشعري في توظيؼ كممة يو  
عف شجر  إْذ يخبر اهلل عزوجؿ القارئ،  " َطْمٌع َنِضيدٌ َوالن ْخَؿ َباِسَقاٍت َلَيا ": (1)قولو تعالى 

 يوظؼالنخيؿ وىو يمتاز بطولو وكثرة طمعو وتراكمو وكثرة ما فيو مف الثمر، ولذا فإف أبا نواس 
ارئ ولعمو ىنا يطمب مف الق،الباسقات في ِإشارة منو إلى جودة الثمار التي صنعت منيا خمرتو 

 يقمؿ مف شأنيا بؿ يعمي مف قدرىا. أالو  ،أف يظؿ عاليًا في نظره لمخمر

أبو ويستخدـ أبو نواس بعض المفردات القرآنية إلظيار قوة تأثير الخمر عمى الشاربيف،  
 :(2)نواس بعض المفردات القرآنية إلظيار قوة التأثير عمى الشارب حيث يقوؿ

 قًا بازعاجوْ حوىا سَ ـ نُ يُ تْ ساقَ    ـ يُ جن   كأس إذا ما الميؿُ  أنضاءِ 

إنيا تسوقيـ وتقودىـ نحوىا، فيي النعيـ الذي يبحثوف عنو في عتمة الميؿ المظمـ، كما  
ساؽ إلييا سوقا ألعمالو الحسنة، وفي ىذا ِإشارة إلى قولو ُيقاد المؤمف إلى الجنة يوـ القيامة َفيُ 

ـْ ِإَلى اْلَجن ِة ُزَمرًا َحت ى: "(3)تعالى  ـْ  َوِسيَؽ ال ِذيَف ات َقْوا َرب ُي ِإَذا َجاُؤوَىا َوُفِتَحْت َأْبَواُبَيا َوَقاَؿ َلُي
ـْ َفاْدُخُموَىا َخاِلِديفَ  ـْ ِطْبُت  ".َخَزَنُتَيا َسلـٌ َعَمْيُك

ؿ إلى وقوؼ الشاعر وصحبو عمى صّ و توعند متابعة األبيات التي تمي البيت السابؽ، يُ 
قابمة والحصوؿ عمى المطموب نتظارىـ فتح األبواب ليـ، وصواًل إلى حسف الماباب الخمارة و 
ويمكف إيجاد الروابط بيف النص القرآني والنص  ،بعد خروجيـ ليبًل أال وىو الخمر الذي سعوا إليو

 الشعري باآلتي :

 

                                  

 10،ؽ (1)
 85: الديواف (2)
 73ر،الزم (3)
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 تقود الشاربيف إلييا                  

 ليا أبواٌب تطرؽ                  الخمر

 فييا متعة ولذة ونعيـ مقيـ               

 ُيقاد المؤمنوف إلييا              

 ليا أبواب تطرؽ               الجنة

 فييا متعة ولذة ونعيـ مقيـ              

صحبو في مجمس الخمر  عف عند الشاعر في حديثو المتمقي ويممسوفي تناص آخر 
 -:(1)حيث يقوؿ 

 ماظِ و نُ كِ مْ يـ لؤلٌؤ في سِ ولفظُ     ـْ يِ لمجمسِ  وجوىيـ فيو ريحافٌ 

ِبيفَ : (2)والبيت يحوي إشارة إلى قولو تعالى   َرْوٌح َوَرْيَحاٌف َوَجن ةُ ف " َفَأم ا ِإف َكاَف ِمَف اْلُمَقر 
" حسف  مجمٌس ، ولو عند ربو استراحة و يةلاإف المحسف عند اهلل عّز وجؿ يحظى بالدرجات العَنِعيـٍ

يـ مف ف ،ي مف شأف مجمسو بمف فيووجنة واسعة يتنعـ بيا، وأبو نواس يأخذ ىذا المعنى ليعم
، وىـ لذلؾ كالريحاف رائحة ، ولعمو ييدؼ في  المحسنيف الذيف امتازوا بالبشاشة واإلنعاـ والكـر

 أرضي ال يزوؿ . يشربوف الخمر ونتيجة عمميـ نعيـٌ  ذلؾ إلى مكافأة أولئؾ الذيف

 :(3)عند الشرب وبعده حيث يقوؿ  الشاربيفويصؼ أبو نواس حالة  

 عاد دِ يْ عَ  فْ عطشوا مِ    نا ُشرَب قوـٍ بْ رِ شَ فَ 

 مػػػػػػػػادػػػػػػػػػػػوه بعػػػػدُ عمّ    عريشٍ  بيف أفياءٍ 

                                  

 362:الديواف (1)
 89،88،الواقعة (2)
 130:الديواف (3)
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 ػػػػػدادمِ ػػػػػػػػػُمْعَممػػػػػػاٍت ب   ندات ٍ ػػػػػسمُ  ودنافٍ 

 مػػزادػػػػػػػػػمثؿ أفػػػواه ال    فٍ ػػػػػبطعْ  أنفذوىفّ 

 جػرادػػػػػػػػال بَ وثبت وثْ     اػػػػػوىمزجثـ لّما 

 ادِ ػػػػػػػػقالر   ػذَ خْ أَ  أخػذتْ     ا ػػػثـ لما شربوى

ـْ َتَر َكْيَؼ َفَعَؿ َرب َؾ ِبَعاٍد ِإَرـَ : "(1)قولو تعالى ب متأثراً  الشاعر يبدووفي األبيات السابقة   أََل
ـْ ُيْخَمْؽ ِمْثُمَيا ِفي اْلِبلدِ  تنسجـ ورؤيتو المنبثقة مف  مو دالالت جديدةويحمّ  "َذاِت اْلِعَماِد ال ِتي َل

 ،واقع بيئتو، فاآليات ذكرت عاد قوـ ىود مف باب ضرب األمثمة عمى عقاب اهلل لمقوـ الكافريف
إاّل أف ذلؾ  لعريقةد األبنية ايوعمى الرغـ مف قوتيـ وشدتيـ وضخامة أجسادىـ وقدرتيـ عمى تشي

التيديد والوعيد، ولكف الشاعر  صور ، فاآلية كانت مفػػػ  وجؿعز ػػػ لـ يحميـ مف غضب اهلل 
بيدت اآلية بصورة مخالفة، فقد أراد ىنا الربط بيف الزمف الماضي واألقواـ التي أُ  هيوظؼ ىذ

فالبعد الزماني أدى إلى إظيار الرغبة القوية في  إلظيار الشوؽ الشديد لمخمر ؛والزمف الحاضر
مكاف شارة إلى إإلييا، وفي  اً زدادوا شوقا عنيا زمانياً  العطش فكمما ازدادوا بعداً  ادإلخم؛الشرب 

بينو وبيف البناء الرفيع  طٌ بْ والعرائش المتدلية فوؽ األعمدة رَ  الشرب حيث كاف تحت أـ الخمر
، وىو يؤكد عناية القائميف عمى ىذه (2)الذي شيده قوـ عاد والذي امتاز بجمالو وحسف تصميمو 

نالوا مرادىـ كانت صورتيـ مثؿ أصحاب بنائيا وتصحيحو،وبعد أف شربوا و  األماكف بحسف
 :(3)الكيؼ حيث يقوؿ 

 موتى  ـْ ىُ يـ أحيا وأجسادُ فأنفسُ    ـْ يُ ات الكؤوس نفوسُ بمذ   تْ تَ يمأُ 

ـْ ُرُقوٌد : "(4)وفي البيت السابؽ تفاعؿ مع قولو تعالى ـْ َأْيَقاًظا َوُى  "وفي ىذا التفاعؿ َوَتْحَسُبُي

                                  

 8-6،لفجر ا (1)
 htt.www.k128.com،وينظر:الزمخشري،الكشاؼ،556: 3، صفوة التفاسيرينظر: الصابوني، محمد عمي، (2)
 32:الديواف (3)
 18،الكيؼ (4)
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 ي موضحة في اآلتي:، وىتتحقؽ ثنائية )الموت والحياة(

 أماتتيـ الخمرة بقوتيا                    

 أجسادىـ ميتة          ةأىؿ الخمر 

 أنفسيـ حّية                      

 .تحقؽ بعودتيـ الدائمة لطمب الخمرنشودة وبعثيـ مملااحتيـ ر موتيـ يعني 

 أماتيـ اهلل بأمر مف عنده                    

 أجسادىـ راقدة            أىؿ الكيؼ

 عيونيـ مفتوحة                 

 موتيـ معجزة مف عند اهلل يتبعو بعٌث يكوف لمناس آية وعبرة.ف

ـْ ِوْلَداٌف م َخم ُدوَف : " (1)ويستميـ أبو نواس قولو تعالى  َأْكَواٍب َوَأَباِريَؽ َوَكْأٍس بِ َيُطوُؼ َعَمْيِي
اس مف الحركة الدائمة التي ال تيدأ وقد تجمت في استخداـ الفعؿ ويفيد أبو نو " م ف م ِعيٍف 

وصاحب ىذه  الحركة يمتاز بجماؿ الطمعة وحسف المنظر حيث  ،المضارع)يطوؼ،يسعى(
 :(2)يقوؿ 

  بُ ػػػػػػػػػػػػػػأدي يا ساؽٍ بكأسِ  يطوؼُ   موؿٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػش يةٌ منو صافَ  بُ فأطيْ 

 بُ ػػػػػػػػػػػػليا ليي س  حَ يُ ما و  ورُ تفُ   ف  دَ  رِ عْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقَ في  بةً قْ حِ  تْ أقامَ 

 :(3)وقولو 

 ب يوتشن *ـظمْ  يبذ جيعَ الضّ  ييشف     ذو كفؿ  ،قرف الشمس مثؿَ  ،بياعى سْ يَ 

                                  

 17،الواقعة (1)
 41:الديواف (2)
 51:نفسو (3)

 تشنيب:رقة األسناف وعذوبتيا،ينظر:ابف منظور،لساف العرب،مادة )شنب(
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 :(1)وفي ذلؾ يقوؿ مسمـ 

ـّ في ُحسِف تركيبٍ  دْ قَ  َتِمٌؽ خْ مُ  األحشاءِ  ؼُ طَ خْ بيا مُ  يسعى  بِ دَ وفي أَ  َت

فالشاعراف ييتماف بعنصر الحركة، وقد أفادا مف التوظيؼ القرآني لمفظة )يطوؼ( التي  
داف وىي لْ بيا الوِ   يتصؼتفيد الحركة الدائمة غير المنقطعة، كما أفادا مف مظاىر الجماؿ التي 

 ي السف.ف)خمودىـ( والخمود ىنا يعني حفاظيـ عمى حسنيـ وعدـ التقدـ 

كوف يالتي ُحفظت في دنانيا فازدادت جودة وكرمًا أشبو ما  خمرف لمياربالش ّقيوتم 
اىا راضيًا مطمئنًا فتمقّ  ػػػػػػ عميو السبلـػػػػػ آلدـ  ػػػػػػ وجؿعزّ ػػػػ بكممات اهلل التي ُحفِظت، ووجييا اهلل 

ـُ ِمْف َرب ِو َكِمَماتٍ " : (2)حيث يقوؿ تعالى وقد  ،اىا طالبوىاقد تمقّ ف "وكذلؾ ىذه الخمر َفَتَمق ى َآَد
 :(3)ما تأكدوا مف وجود ختميا عمى خابيتيا حيث يقوؿ مسمـ نت نفوسيـ بعدأطما

 جًا عشراجَ حِ  قتِ ت  عُ قد  خّدرةٌ مُ    ياب  رِ  ـِ قوىا بخاتَ إلى أف َتل

 اً ذلؾ أف مسمم ،الداللة بيف النصيفو في المفظ  اً ويظير التقارُب والتداخؿ والتمثؿ قائم 
بما يتناسب وسياؽ اآلية السابقة ، فاليدؼ واضح عند كؿ منيما حيث الطمأنينة يوظفيا 

ؿ اهلل بحفظو مف كمماٍت، وما تكفؿ الّدف بحمايتو مف ي ما تكفّ والسكينة والراحة الناتجة عف تمقّ 
 شراب.

 التناص مع الشخصيات الدينية -

 اً يو مْ عُ  اً يضفي ُبعدإف توظيؼ الشخصيات الدينية واإلحالة إلييا في النصوص الشعرية  
عمى الخطاب الشعري فتأتي اإلشارة إلى ىذه الشخصيات لتحقيؽ غايات متعددة منيا الدعوة 

حداث توازف نفسي داخمي . ،واستمداد القوة مف الديف ،واالعتبار  وا 

                                  

 210الديواف (1)
 37البقرة، (2)
 48،الديواف (3)
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 :(1)قوؿ أبي نواس مثمة ىذا التناص ومف أ 

 مف عيد طالوتِ  تْ ذَ خِ اتقد قالت:  ؟ تْ قْمنا ليا: كـ ليا في الّدف مذ ُحِجبَ 

 :(2)وقولو 

 وحِ نُ  قبؿَ  قروناً  تْ دَ يِ وقد شَ    ْت وشابتْ طَ مِ رأْت نوحًا وقد شَ 

 :(3)وقولو 

 حػػػػو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ بصَ ، و بغبوؽٍ    ي ػػػػػػػػػػػػػػأحي لي، ياصاح،روح

 وح ػػػػػػػػػػػػػػػػػع الجمػػػػػػدْ رادعًا رَ    ي ػػػػػػػػػػػػػػػػني حػػتى تػػػػػػػرانواسقِ 

  ػػػػوحػػػػػػػػػػػػػنػػػػػ أزمافَ  تْ سَ رِ غُ    راً كْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبِ  باءَ يْ قيوًة، صَ 

  (4)في قوؿ مسمـو  

 دُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسدي ـْ يُ ػػػػػػػػػػػػػػفرأيُ    ُيـ نْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباف الّسفاه ع

 ودُ ػػػا موجػػػػػػػػىذُ ػػػػػػػػػذيػػػػػػػػل   َو راحٍ ػػػػػفْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف صَ قَ ُيسْ 

 ودُ ػػػػػػػػػػػػػػنـ ليا جُ ػػػػػػػػػػػػػوى   وٍح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن كانت بعيدِ 

 ودُ ػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػيا ثَ ػػػػػػػػػأورث   يدواػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبحتى إذا أُ 

 :(5)و وقول

 وادػػػػىا السػػػػػػػػػػػػػػػػػؤ شَ نْ مَ    وؿٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػموقيػػػػوٍة شَ 

                                  

 70،الديواف (1)
 111:نفسو (2)
 119:نفسو (3)
 197الديواف (4)
 241:نفسو (5)
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 ادػػػػرتيا عػػػػػػػػػػػػػأو عصّ     وحػػػػػػػػػػػػػػػػكانت بعيِد ن

ذكر عدد مف الشخصيات الدينية ذات  في النصوص السابقة لكبل الشاعريف ويبلحظ  
نوح( وأسماء قبائؿ بائدة أمثاؿ)عاد،ثمود( ولعؿ ،حواء،آدـ،ىاروف،جالوت،الداللة أمثاؿ )داود

منيما ربط بيف  لولوج إلى عرض األبيات ىي أف كبلً صؿ إلييا قبؿ اتوَ المبلحظة األولى التي يُ 
فالذي يزيدىا جودة وحبلوة ىو طوؿ بقائيا في ،البعد الزماني ليذه الشخصيات وعمر خمرتيما 

  .ؽ الحفظ والحماية لياالدناف مع مراعاة طر 

بيـ تتحقؽ جودة الخمرة وتكتسب ؛ مخمرلقد أصبحت ىذه الشخصيات المعادؿ الزماني ل 
ِحّدة طعميا، والدليؿ عمى ذلؾ توظيؼ كؿ منيما لؤللفاظ الدالة عمى الزمف حيث )عيد، أزماف، 

، عصرت( ويبلحظ ىنا قروف( واألفعاؿ الدالة عمى تعتيقيا والعناية بيا مف مثؿ )ُحِجَبْت، ُغِرست
 وما ىي عميو اآلف. الخمر وت عميدور الفعؿ الماضي في إظيار العبلقة بيف ما كان

ولعؿ ىذا االستحضار لمثؿ ىذه الشخصيات ييدؼ مف ناحية إلى جعؿ المتمقي ينتقؿ  
، وكأنو في ترحاؿ مستمر مع الشاعر لمبحث عف األجود في نظره، مختمفة بيف حقب تاريخية

ال يكوف إال مع أولئؾ الذيف ُعِرفوا بحياتيـ الخالدة ومواقفيـ العظيمة، كما يساعد عمى واألجود 
بذلؾ إلى االرتقاء بشعرية النص  حشد الدالالت اإليجابية التي امتزجت مع وجداف المتمقي مؤدياً 

، ويضاؼ إلى ذلؾ رغبة كؿ منيما وجعؿ المتمقي يسبح مع التجربة الشعرية لكؿ مف الشاعريف
لقداسة اف إياىا نحيْ بشخصيات دينية، ما نياار تقاالقارئ بتحميؿ شرب الخمرة وذلؾ ب قناعإ في

 والعظمة.

عمييما -و يبلحظ أف أبا نواس قد أحاؿ في بعض أبياتو الخمرية إلى آدـ وحواء  
 :(1)حيث يقوؿ -عميو السبلـ-وقصة سيدنا نوح  -السبلـ

 إحصائي ر عف ىذاؾَ قصّ  :فقاؿ    ؟سألُت تاجرىا :كـ ذا لعاصرىا

 ءِ امف ذخر حوّ  أو مف ُذخِر آدـَ    رىا ي  ػػػػػػػػُت أّف أبا جدي تخئأنب

                                  

 25:الديواف (1)
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 :(1)ويقوؿ 

 اءػػباألسم ريحِ صْ ت عف الت  َجم    اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىكْ لذِ  المموؾُ  ومدامٍة، سجدَ 

 اءِ و  ػػػػف حػػػػػػػػع األخبارَ  ربّ خَ وتُ   و ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثػػػػػيشِ  مع آدماً  رُ كُ ذْ ، تَ شمطاءُ 

  :(2)ويقوؿ 

ب  اوحَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػصواعص في الخمر الن    ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباكر اليـو الص 

 ػػػػػاػػػػػوحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ نمْ في الفُ  عيدتْ   ار ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا مف عُ نيواسق

 ػاػػػػػػػػروحػػػػػػػػػػػ ؾَ ػػػػػػػػػػػػػػػوحِ ؾ مع رُ ػمػػػ )ـ( ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسػػػػػػػػػػػػػفي ج فُ رِ قْ تُ  قيػػوةٍ و 

 اػػػػػػػػػػػػػػوحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضَ نُ  تَ مْ نفحًة خِ   ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػمن تَ فْ فإذا صادَ 

 ػاػػػػػػػػػػػػػػػػػوحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمُ ػػَ ج إال َمْركباً   ا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػمن بُ كَ رْ ثـ ال يَ 

 :(3)ويقوؿ 

 ػاػػػفي جنبو شكّ  ؾّ راقود خمر شَ بِ   ا ػػػنػػػػػػػػػػػػػػػروقفأتحفنا الخماُر حيف طُ 

 اػكمْ الفُ  كبَ ر  ذْ إِ  ؾِ يا في الُفمْ مَ فأدخَ   ي اجتنى ذخيرُة نوٍح في الزماف الذ

 اػػػيا الس فكػػػاىا ونكيتُ تباشيُر ريّ   ادرْت ػػػػػػػػػػػػؾ، بفمما عمدناىا لنسفِ 

 :(4)ويقوؿ 

ف كانت محّرمغ  كبائر عند اهلل غفرافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػمف   ًة ػػػػػػػػاِد المداـ وا 

                                  

 28:يوافالد (1)
 117:نفسو (2)
 289:نفسو (3)
 399:نفسو (4)
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 و لؤلؤ يتموه عقيافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأن   صيباُء، تبني حبابًا كمما مزجت

 وفافشحنتيا واألرض طُ  ر  مف حُ     كانت عمى عيد نوٍح في سفينتو

، وقد كانت معروفة (1)لقد ارتبطت الخمرة في ثقافة العصور القديمة بشجرة الكرمة 
وقد كانت معروفة لقدماء المصرييف منذ ،لئلنساف منذ أف عرؼ الزراعة في أرض بابؿ وغيرىا 

َيا َصاِحَبِي الس ْجِف َأم ا "  (2)وقد ذكر القرآف الكريـ ىذه الحقيقة في سورة يوسؼ،ؼ السنيف آال
 " َأَحُدُكَما َفَيْسِقي َرب ُو َخْمرًا 

اد مف الرواية المسيحية حوؿ سيدنا نوح الذي كاف سببًا في إعادة الحياة ولعؿ أبا نواس أف 
زالة اليموـإ ًا عمى قادر  بوصفيا مشروباً لمكرمة بعد موتيا بخصائصيا  حيث جاء  ،متاع النفس وا 

نوح يكوف  وابتدا ع بنتاجيا"قد غرس الكرمة وتمتّ  أّف نوحاً التاسع  اإلصحاح التكويف  سفرفي 
لذا فإف الفضؿ في زراعة  (3)"ى داخؿ خبائورما و شرب مف الخمر فسكر و تعرّ فلحا و غرس ك

 باحتراـ أبي نواس الذي أحب الخمرلذا فيو جديٌر  في الخمر ىو نوٌح عميو السبلـ ما كاف سبباً 
 وقدسيا.

ويظير في األبيات السابقة ذكر أبي نواس لبعض المفردات التي ارتبطت بقصة سيدنا  
في قصة نوح عميو السبلـ والطوفاف ىو  ما َيُيـ، رِكَب، السفينة، الطوفاف(، و نوح حيث )الفمؾ

ابف األثير قاؿ:  ال أفّ إ والمكاف الذي رست فيو السفينة، وعمى الرغـ مف اختبلؼ الروايات حول
جبؿ في آرارت  فالجوديّ  (4)، وىو جبٌؿ بناحية قروي قرب الموصؿ"انتيت السفينة إلى الجوديّ 

ي رمزًا مف الرموز الدينية الخاصة بوطنو، ذلؾ يلعراؽ،ولعؿ أبا نواس ىنا أراد أف يحيقع شماؿ ا
عميو السبلـ أضحى رمزًا لمبداية الجديدة لمحياة عمى األرض، أو بداية تكويف  اً أف سيدنا نوح

                                  

 31، ، الخمر والنبيذ في اإلسبلـالمقري،عمي (1)
 41 يوسؼ، (2)
(3) 20-21 
 73/ 1،الكامؿ في التاريخ (4)
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عند حياة، إنيا حياة الخمروالميو  وبالتالي ىو رمز الوالدة الجديدة لمحياة وأيّ  ،العالـ مف السديـ
 :(1)يتحدث حيث يقوؿ  في خمرتو ويجعميا إنساناً  الحياة ويبعث الشاعر أبي نواس.

 ىر حًا مف الد  دْ ف رَ الد   فقالت سكنتُ   ؟ ةً ػػػػػػػػػػػكـ لؾ حجّ  رَفُقْمت ُليا: ياَخمْ 

 ْبرِ ػػػوقالت: لقد قّصرت في قّمة الص     ستَ ػػػبّ عَ فَ حواؾ،  ىفقمت ليا: كسر 

 رِ ضْ وأدركُت موسى قبؿ صاحبو الخِ    ف قبؿ خروجوسمعُت بذي القرني

 رِ شْ ػػػػػػإلى أف ينادي ىاتُؼ اهلل بالحَ    ُتو ػػػػػػػػػػػولو أنني ُخمّدت فيو سكنْ 

كيا ادر ا  أبي نواس وعّبرت عف نفسيا، وذكرت سماعيا بذي القرنيف، و  لقد نطقت خمر 
الربط بيف الماضي والحاضر مى عر ادقأّف الشاعر يدؿ عمى وىذا لموسى قبؿ صاحبو الخضر، 

لتكوف ىي األخرى شكبًل مف أشكاؿ احتراـ ىذه الشخصيات  ؛مف خبلؿ بث الحياة في الجمادات
ف ذكرت ، ويختفي ظيور مثؿ ىذا األالتي منحتيا الكرامة وعّمو الشأف ثر في خمريات مسمـ وا 

لشخصيات لمنحيا قوة أو ذه اؿ باآلخريف الذيف اعتادوا ذكر مثؿ ىثّ فذكرىا يكوف مف باب التم
 موسيقيًا. إيقاعاً 

 التناص التاريخي -

تاريخية مختارة ومنتقاة مع النص األصمي  ىذا النوع مف التناص تداخؿ نصوصيعني  
ًا أو يويؤدي غرضًا فكريًا أو فن دهصر جمة لدى الشاعر مع النص الشعري الذي يسبحيث تبدو من
 .(2)كمييما معًا 

ي في القصيدة الخمرية، وعند قراءة الخمريات نماط التفاعؿ النصّ التاريخي مف أ والتناّص  
يـ الشاعر حيث يستم ،يظير لمقارئ ذلؾ االحتواء األدبي لمعطيات التاريخ ودالالت التراث

شارات تتيح لمشاعر  الشخصية التاريخية بغية توظيفيا في بنية النص بما تحممو مف دالالت وا 
ي ذه الشخصية أو الموقؼ التاريخي مف مشاعر ودالالت تنمّ المتمقي االتكاء عمى ما تفجره ى
                                  

 229: الديواف (1)
 30 -29، نظريا وتطبيقياالزغبي، أحمد، التناص  (2)
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ولكف الشخصية  ،يجابية لمقصيدة.وقد َحَوت الخمريات عددًا مف الشخصيات التاريخيةالقدرة اإل
وليذه الشخصية إيحاءات  ،ىي )كسرى( حضورًا واسعًا في خمريات أبي نواست مكشالتي 

  خاصة سيتـ الوقوؼ عندىا أثناء العرض.

التناص بالعمـ،  : منيا أشكاالً  في الخمريات ومسمـالتناص التاريخي عند أبي نواس ذ تخاو 
 والتناص باإلشارة. ،والتناص بالدور

 )استحضار الشخصيات( ـمَ التناص بالعَ  -

ذكر  مف غير ،وىو نوع مف أنواع التناص يقوـ عمى استدعاء االسـ أو الشخصية فقط 
لذلؾ ُيَعّد ىذا النوع أقؿ آليات االستدعاء فنية ،في النص  يذا االسـ أو ىذه الشخصيةل فأو بيا

وقد ال يؤدي ذكر مثؿ ىذه الشخصيات أي دور في بنية ،(1)بالمقارنة مع آليتي الدور أو القوؿ
 القصيدة الشعرية ؛ ذلؾ ألنيا ال تمثؿ الحدث وال تتفاعؿ معو، ويظؿ وجودىا في النص ىامشيًا.

ات قد يتمتع بحساسية خاصة ؛ ألف ىذه األسماء ومع ذلؾ فإف ذكر ىذه الشخصي 
بطبيعتيا تحمؿ تداعيات معقدة، تربطيا بقصص تاريخية أو أسطورية وتشير قميبًل أو كثيرًا إلى 
أبطاؿ وأماكف تنتمي إلى ثقافات متباعدة في الزماف والمكاف. لذا فإف إدراؾ القارئ لمثؿ ىذه 

 .(2)ينيا خبلؿ السياؽيتعالشخصيات ينبع مف معرفتو بيا وقدرتو عمى 

 مضيفاً  خاصاً  يبلً أو ت يالوقد استدعى أبو نواس الشخصية التي تتناسب مع مبلمحو، فأوّ  
 :(3) والشعرية، ومف ذلؾ قول ةتجربوالتتبلءـ ليا األبعاد المعاصرة التي 

 رىػػػػبيب مموؾ، كاف والدىـ كسر   طرؼ والّدّؿ، فاتفٍ ػػػػػػػػػػػػػػوساٍؽ غرير ال

 :(4)ووقول

                                  

 115، أشكاؿ التناص الشعريمجاىد،أحمد، (1)
 65، ستراتيجية التناصاتحميؿ الخطاب الشعري ح، محمد، مفتا (2)
 32 الديواف، (3)
 75،نفسو (4)
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 اتػػػػػػػػػػػػف مف ىيت ومف عانبْ ُجم  ات ػػػػػػػػػػػػػننات كسرى َخُير ما بػػػػػػػػػػػػػب

 :(1)وقولو

 وُر ػػػػػػػػػػػػػػػػػِكسرى وساب إف ُنِسَبتْ   يا ئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباآأْصَغُر  كريمةٌ 

 :(2)وقولو

 رُ تْ س  مف دونيا الباُب وال قةٌ معتّ    يا كاف كسرى ربيبَ  ٌس فقاؿ: عرو 

 :(3)ويقوؿ

 رُ ػػكْ ػبَ وال  تميـٌ  تْ ما أبقَ  مواريثَ    تراُث أنو شرواَف كسرى ولـ تكف

 :(4)ويقوؿ

 رػػػػِ فَ بني األصْ  راـِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَغرُس ك  رى ألوالده ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذخائر كس

 :(5)ويقوؿ

ـُ سْ َحبسا كأسي ففي ػػػػػػوال تحب   ـ  ػػػػػػػػػػػػغَ ػػػػػػا عمّي الكأس ينقشع الأدير   يا إث

 ـُ رْ يا الكَ تَ ػػػػػػػػقَ رْ فُ  َس نت لـ يرَ صِ كما عُ   ا ػػػػيػػػػػػػػػػػػػػوال تسقياني بْنَت عشر فإن  

 ـُ مْ حِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا الّب في طي  معتقة قد دَ   ةػػػػولكف عجوزًا ،بنت كسرى، قديم

ف أإحساسًا بفاعمية ىذا اإلدخاؿ، ذلؾ  المتمقي يذه الشخصيةالشاعر للقد منح استخداـ  
الفاصؿ الزمني بيف شخصية الشاعر وشخصية كسرى كبير، وقد أدت ىذه الشخصية دورًا في 

                                  

 158:الديواف (1)
 176،نفسو (2)
 179،نفسو (3)
 218،نفسو (4)
 35، نفسو (5)
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ط بيف األولى ترتبط برغبة الشاعر الرب: لتيفلتكرار ىذا االسـ وتوظيفو دال فّ أل؛تقوية المعنى
زالة الفجوة بينيما، وثانييما ترتبط بمسألة النسب حيث يُ  بلحظ الزمف الماضي والزمف الحاضر وا 

وىي قرابة مف الدرجة األولى حيث  ،أف معظـ األلفاظ التي دارت حوليما ترتبط بمسألة القرابة
اىتماـ أبي  األلفاظ) والد،بنات،آباء،ربيب،تراث أبو شرواف، ذخائر كسرى ألوالده(وىذا يدؿ عمى

وكؿ مف يعمؿ ألجميا، وىذا يدفع بالتأكيد إلى مدى والقائميف عمييا نواس بنسب خمرتو الرفيع 
 اىتماـ الشاعر بمسألة النسب، وتفضيمو النسب الفارسي عمى النسب العربي.

لى جانب دور ىذه الشخصية في الربط بيف زمانيف ،فيي تصبح وسيمة لممقارنة   وا 
فقد ذكر لو وعظمتو وشموخو والحاضر ببعض مظاىر الضعؼ فيو بلِ جب،  النفسية بيف الماضي

عجابو بمظاىر الحضارة في ببلد عند العرب قصيدة يعبر فييا عف رفضو لحياة البداوة  في وا 
 :(1)والفرس قول

ـُ البوادي   ببف الحميال المّ  وىذا العيُش    فيذا العيُش ال خي

 روب؟لمياديف الز  وأيف مف ا   مف إيواف كسرى فأيف البدوُ 

ف يحرؾ مشاعر المتمقي أمف خبلؿ توظيفو لمفظة )كسرى( استطاع و الشاعر  إفّ  
ويتوصؿ القارئ إلى قطبي ،وانفعاالتو عف طريؽ عقد مقارنة بيف الماضي والحاضر 

 -موضحة باآلتي:وىي ،المقارنة

 تقابميا حياة البداوة     حياة الرفاىية 

 غمظة العيشتقابميا      ليونة العيش 

  تقابميا حياة األعراب الجافة  الحضارة العربية الممتزجة بحضارة فارس

ولعؿ صيغة االستفياـ التي وظفيا الشاعر بصيغة السؤاؿ "أيف" والمحممة بمعاني  
 .ىي التي دفعت إلى مثؿ ىذا االستنتاج  التحقير واالستيجاف واالستبعاد بيف المكانيف

                                  

 43الديواف (1)
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 :(1)المرافؽ ألبي نواس في مجمس خمرتو حيث يقوؿ  ويصبح )كسرى( ومتعمقاتو 

 ير فارُس و يا بألواف التصاتْ بَ حَ    ديٍة جَ سْ دار عمينا الراُح في عَ تُ 

 الفوارُس  يّ ػػػػػيا بالقسِريميًا تدّ    يا ػػػِ نباتيا كسرى وفي جَ قرارتُ 

جعؿ أبو  فقد ؛الفخامة والييبة والعظمة لقد أضفى ذكر)كسرى( في ىذه األبيات جوًا مف 
عميو يراقبو وفرسانو يراقبوف أبا نواس ويوفروف لو  س نفسو في حضرتو، وكاف كسرى مطبلً نوا

وقد كاف ليذا النوع مف التناص ،نيؿ االحتراـ والتقدير مف اآلخريف  بُ وجِ الحماية ،فشرب الخمرة تُ 
 دوره في إنتاج الدالالت الجديدة.

التاريخي التي ييدؼ مف خبلليا إلى ويستحضر الشاعر بعض الشخصيات ذات البعد  
 :(2)قوؿ فيتفضيؿ شيء عمى شيء آخر 

 ال ينطؽ المْيُو حتى ينطؽ العودُ   ؽ العود، قد طاؿ السكوت بوطَ نِ فاستْ 

 ىـ الجودُ أف علّ  البرامؾِ  فضؿُ    يـػػػػػػػػػػػػػػم  كُ  ؼِ رْ ىؿ الظ  أوفضمو عند 

عمى بقية  ؿُ ضُ فْ ولكنو يَ  ،الشاربوف فالعود مف مظاىر المجمس التي ال يستغني عنيا 
سـ االومرة أخرى يكوف ،برمؾ عمى أىؿ الكـر يوفضمو عمى أىؿ الميو كفضؿ بن ،المظاىر

ىنا أصبح عبلمة تجارية تميز مشروبو حيث  يةعبلمة عمى جودة خمرتو وكأف اسـ الشخص
 :(3)يقوؿ

 ت بذاكرفقالت: لحاؾ اهلل لس   ة ػػػػػحجّ  كـ لؾِ  رُ مْ أبيني لنا ياخَ 

 امًا لعمرو بف عامرِ وأدركت أيّ    مىشيدُت ثمودًا حيف حّؿ بيا البِ 

                                  

 250،الديواف (1)
 135نفسو، (2)
 215،نفسو (3)
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يستحضر ذكر قوـ ثمود وعمرو بف عامر، واستحضاره ليذه األسماء إنما ىو حياة  إنو 
ىو يختار منيا األبعد زمانًا، ليكوف ذلؾ و  ،مضيئة  ليا، وانفتاح عمى الماضي الذي حوى رموزاً 

فييا  وفي صورة شعرية استميـ الشاعر عناصرىا مف التاريخ، معتمداً رصيدًا في عمر خمرتو.
خمرتو أو في األشياء التي تحوييا  ددة فيتجليؤكد الحياة الدائمة الم،عمى عنصر الحركة 

 :(1)حيث يقوؿ ،كالكأس وغيرىا

  يفيؽُ ىا رُ مْ خَ  رِ بْ تِ  طاساتِ    مف الماء في  الخمرَ  جُ وّ زَ تُ 

 ؽػػػػػطِ نْ اعي وال تَ لمدّ  عُ مَ سْ تَ    وال  اويرَ ػػػػػػػػػػػػػبتص قاتٍ منطّ 

 ُؽ دَ ػػػػػػػػنْ ما بينيـ خَ  رٌ َتفحمُ    ؾ،ػػابػػػػػػػػػبني ب عمى تماثيؿِ 

 َرؽُ ػػػػػػػػػػػػػٍة َتغْ ج  في لُ  بَ كتائِ    يـ قػػػمف فو  والخمرُ  ـْ يُ كأنّ 

مف التاريخ ما  الي، ولكنو يختار اإف ىذه األوصاؼ التي ذكرىا لمكأس تؤكد اىتمامو بي 
بابؾ قرية بفارس ومنيـ بابؾ الخرمي أحد الوالة الذيف  و، وبنابداخمي ايتناسب مع ثورة ما حواى

تثور وتفور، ولكف سرعاف ما تغرؽ في  خمرحوي ت ىثاروا أياـ المعتصـ فقتؿ. وكذلؾ الكأس في
مف الزمف ثـ تعود مرة  كأسيا ، وتعاود الظيور مرة أخرى كما يحصؿ ألي ثورة فيي قد تيدأ فترة

 أخرى.

لقد حوى شعره مف التاريخ ما يدؿ عمى شغفو بخمرتو والتاريخ الفارسي حيث أناقة  
 .(2)وتبيف نفوره مف الحياة البدوية التي كاف األقدموف يتغنوف بيا،الحضر 

يبحث ليا في التاريخ عف شخصيات ذات قيمة،  خذاىتـ أبو نواس بنسب خمرتو فأوقد  
وأخذ يبحث عف شخصيات تاريخية يوظفيا ؿ مسمـ حيف اىتـ ىو اآلخر بنسبو خمرتو، وكذلؾ فع

 :(3) ومف ذلؾ قولو ،في خمرياتو

                                  

 272،الديواف (1)
 108،عربي في العصر العباسيأمراء الشعر الينظر:المقدسي، أنيس، (2)
 209،الديواف (3)



155 
 

 بِ ػػػػػػػػػػرًا ليا َعْشٌر مف الِحقَ كْ بِ  حمراءَ   اػػػػػػػػػػػػػػػػػيمسمّ ػػػػفَ  ف  فقاـ يسعى إلى دَ 

 بِ سَ ساساف مف نَ  بني تِ يْ بَ  رِ يْ في غَ   ليس ليا اسِ محجوبًة مف عيوف الن  

 بِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػعمى ذى ؾٍ مْ ّدر مف سِ حرٌّ تدُ   اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػكأنيا وصبيب الماء يقُرعُ 

 يبِ مّ ػػػػػػػػػػػػػػالشمس وال اىا بحر  ذَ وال غَ   اػػػػػػػػػػػػػعيبائُ  ظِ يْ صيؼ القَ ىا بمَ ذُ غْ لـ يَ 

 بِ ػػػػػػػػػػػػػسَ تَ كْ ر مُ يْ غَ  مف حلؿٍ  مكسوبةً   ياػػػػػػػػػػػػػػػب فُ ضِ يَ  ىقافٍ دِ  ةَ خيرَ كانت ذَ 

مف  لدىقاف عظيـٌ ساساف قـو مف الفرس وا وفبن والدىقاف؟ فما العبلقة بيف بني ساساف 
وال  وشرفو نسب خمرتو في بيافالعجـ ، وما ذكرىما في األبيات الخمرية إال دعـ لرأي مسمـ 

تشغؿ مسألة النسب ذىف مسمـ فيعيد خمرتو في أخرى كما ظير عند أبي نواس ،و  لةالدتؤدي 
 : (1)نسبيا إلى المجوس والييود، أما المسمموف فيـ بعوٌؿ ليا وأرباب حيث يقوؿ

 ؿِ عْ ة البَ مَ مِ سْ ساب مُ نْ األَ  ةِ ي  مجوسِ    ػػوٍة يْ قَ  ؾَ ابيا الُممْ رّ ة شُ حَ ومانِ 

 :(2)وقولو

 ُب رَ يا العَ أربابُ  ةٍ ي  يبا ييودِ ػػػػػػػػػػػػػػػػص  افيٍة ػػػػػػػػػػػػػػػػوقيػػػوٍة مف بناِت الَكْرـ ص

 بُ أَ  جيرِ في َحّر اليَ  ةِ ضاعَ مف الر    مي إلى الشمس في إغذائيا وليا نْ تُ 

تـ تعتيقيا منذ قديـ األزؿ، حيث يكوف عمميا في  التيو  فمسمـ يصؼ ىذه الخمر 
مس فجعؿ شضت لمرّ بعد أف عُ  وحدىا ،بؿ صارت خمراً  فيي لـ تعالج باأليدي وى وأشدّ قشاربيا أ
ليؤكد طوؿ  لعربوقوتيا، ولعؿ مسممًا ىنا قّدـ المجوس والييود عمى ا د في حرارة الخمريذلؾ يز 

 ، ثـ جعؿ مسمـ الخمر(3)لعربوأف ىؤالء األقواـ سبقوا في معرفتيـ الخمر ا ،عمر خمرتو خاصة

                                  

 35،الديواف (1)
 227،نفسو (2)
 htt//ar Wikipedia/wikit(ينظر:الموسوعة الحّرة،3)
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نتاجيا إطرؽ بلكاممة بيا و ليشير إلى معرفتيـ ا ؛حيث جعميـ بعواًل ليا العربتستقر عند 
 وتصنيعيا بعد مرورىا في مراحؿ عدة.

 تواىتماـ مسمـ بالشخصية ودورىا في النص الخمري ال يصؿ في درج ويظير مما سبؽ أفّ 
وال  ثإلى اىتماـ أبي نواس، ليذا فإف شخصياتو كانت دخيمة عمى النص؛ ألنيا ال تتمثؿ الحد

 تتفاعؿ معو كما ُوِجَد عند أبي نواس.

 التناص بالدور -

في خمريات أبي نواس ومسمـ، ويقصد  المتمقي  ممحويوىو نوع مف أنواع التناص الذي  
التصريح باسميا داخؿ النص  مف غيربو التناص الذي يقوـ عمى الدور الذي لعبتو الشخصية 

بحيث يمكف لممبدع توظيؼ الشخصية التراثية المستدعاة مف خبلؿ آلية الدور عبر تقنيات 
دة مثؿ المزج والتداخؿ بيف ما ىو تراثي وما ىو حديث أو خمؽ رؤية جديدة ،يفّسر مف متعد

، وعادة ما يكوف االستدعاء بالدور (1)يبلً صخبلليا الدور القديـ أو مخالفة الدور القديـ جممة وتف
في أغمب األحياف عمى توظيؼ الشخصيات التراثية صاحبة األدوار الحّية في الذاكرة  اً عتمدم
 .(2)شيد ليـ التاريخ عمى مر العصور  فجماعية مثؿ أدوار األنبياء والقادة واألبطاؿ الذيال

اه أبو نواس البطؿ العربي في المعركة أو كما سمّ  ةلقد وظؼ أبو نواس ومسمـ شخصي 
وأبو نواس يستميـ ىذه الشخصية ،فارس العرب، والمعروؼ بفارس العرب ىو عنترة بف شداد 

والمير التي ىي المعالـ األساسية ليذه  ما يخصيا حيث السيؼ والترس رزمتعامبًل مع أب
، نواس يخالؼ ىذا الدور القديـ االشخصية وبيا يدافع عف قومو ويبعد عنيـ األذى، ولكف أب

 -:(3)ويأتي بدور جديد يتناسب مع موقفو الخمري حيث يقوؿ

فّ   ي والسيِؼ والحرِب ػػػػػػػل ما رُ شْ يا بِ   بِ رَ ط  ػػػػػػػػػػػػػػػػيو والمي لمّ جْ نَ  وا 

 مبُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعند المقاء والط ع  كِ أ    ػؿٌ ، فإنني رجبيؽ ثِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفل تَ 
                                  

 88، أشكاؿ التناص الشعريمجاىد،أحمد،  (1)
 .www.awnd.amorg، منشورات اتحاد الكتاب العرب ،ظواىر أسموبية في شعر بدوي الجبؿ شرتح، عصاـ، (2)
 60،لديوافا (3)
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ف رأيتُ   بِ نَ الذ   ي مف جانبِ رِ ُت ُميْ مْ جَ ألْ    معواػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراة قد طالش   وا 

 *بػػػػػػػػػػػػػبَ مف المّ  ةٌ ضَ يْ رُس وما بَ ت  ػػ        )ـ(      ػولست أدري ما الساعداف،وال ال

 بِ رَ يَ ػػػػػػػػالطريقيف لي إلى ال أي     تْ ػػػػػػػػػػػبَ مَ َىّمي، إذا ما حُروبيـ غَ 

 بِ مُ س  ػػاؿ في التَ خْ تَ  دٍ وْ مع كؿ خَ     افيةٍ ػػػػػػػػػص ربُ وشُ  ؼٌ صْ لو كاف قَ 

 عرِب؟ػػػػػػػػػػػػال فارَس  ـ  ني ثَ تُ وجدْ    افيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعند الفتاة أرشُ  وـُ والنّ 

 :(1)ومف ذلؾ قولو 

 سانػػػػػػارْ ػػػػػػػفُ  اءِ ػػػػػجػػػػػػيػػػػػػيػػػػمػػػػػػء ل  )ـ(   و الييجػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أبإذا عب  
 لنػػػػػػاػػػػػػػػػػػإع خِ ػػػػػػػػيػػشػػػػػػػػال اـَ ػػػػػػأم    ،ة المػػػػػػػوتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوسارت راي

 رانػػػػاػػػػػيػػػػن بُ ػػػػػػػػيِ ػػػػػػمْ ػػػػػػُ ت تػػػػمػػػػػػع  )ـ(   ا واشتػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيربُ ػػت حػػػػػػّ وشب
 ػػػػػاػػػػػنانػػػػػػوأس اً ػػػػػػػػراسػػػػػػػة أضػػػ  )ـ(   ػػػػ ػػػػػالوقعػػػ ةَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعػػػػػػل تْ دَ ػػبْ وأَ 

 انػػػاػػػػوسػػػػػػس سوْ ػػػػػػػقػػػػػػػػػؿ الػػػػػْ بػػػػون   أيدينػػػػػػا  وَس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقػػػنا الػػػػػػجعم
 انػػػػػػاػحػػػػػػد رير ػػػػػػػػػػػػطػػػػػػػػمػػػػػػؿ والػػػػ         )ـ(   النبػػػػػػػػػ  كافَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػمنوقدّ 
 ػػػػػػػاػػػنلّ ػػػػػف خػػػػػػحػػػػػػا نػػػػػدنػػػػػػػوعُ     ،أنسػػػػػػاً  ناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ ادت حربػػػػػػػػػػػفع
 ػػػػػاانػػػػػػػربػػػػػػػقُ  ذةػػػم  ػػػػػػي الػػػػػػػػػػؿ ف  )ـ(   روف القػتػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػي افٍ ػػػػػػيػػػػػفتػػػب

 يدانػػػػػاػػػػػف عػػػػػػحػػػػػا نػػػػػػنػػػػػػربػػػػػػض    ػػػؿػػػػػػػػػػػػػوا الطبػػػػػػػربػػػػػػا ضػػػػػإذا م
 وانػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػأل يّ رِ ػػػػيْ ػػػػػخَ ػػػػػف الػػػػػػػم    ػػػػاً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراديسػػػػػػػػػػك اػػػػػػػػػوأنشأن
 نانػػػػػػػػػػػاػػػػػبػػػل احػػػػػػػػػّ فػػػػػػػا تػػػػػػػلن     ػػؽػػػػػػػػػػػػػػػػالمجانيػػػػػػ ارُ ػػػػػػجػػػػػػػػػوأح
 انػػػػػاسقّ ػػػػػػػػ، فراً ػػػمػػػػػػػػػػػػا خػػػػػبػػػػس    ،ػػػػػػاؽػػػػػػػػػػػػػػػسػػػ ربناػػػػػح اشػػػػػػػومن
 ػػػػػػاػػػػػػػػأوالنػػػػػػػا بػػػػػػػػػرانػػػػػػػخػؽ أُ    )ـ(  ي تمحػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػك كأسػػػػػػال ثُ ػػػػػيح
 رانػػػػػػاػػػػػكػػػػػػػس جرّ ػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػوذا ي     ػاػػػػػػػػػػػػػػؾ مصروعػػػػػذارى ىػػػػػػػػػت

                                  

 ،مادة )لبب(لساف العرب*اّلبب:موضع النحر والقبلدة،ينظر:ابف منظور،
 409،الديواف (1)
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 دوانػػػػػػاػػػػػػاس عػػػػػػنػػػػػػـ الػػػػػػّ غػػػػػػػت    ربٌ ػػػػػػػػػػػػػحرب ال حػػػػػذي الػػػػػػيػػػػػف
ـّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثػػػػػػػػ قتميـػػػػا نػػػػػػػػػػػػػبي  لنػػػػػػػػاػػػػػػػػػقت شرُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيا نن      ػػػػ

لقد استميـ الشاعر مف التاريخ صورة المعركة بعدتيا وعتادىا، وكاف الفارس فييا الشاعر  
مد الشاعر ىنا عمى آلية كسر التوقع، فالقارئ يتوقع ىنا أف يصؿ مع الشاعر إلى معركة ويعت
خر يمثؿ الباطؿ؛ ليصؿ في النياية إلى نتيجة واآل ،ة بيف طرفيف ،أحدىما يمثؿ الحؽيحقيق

القارئ فبعد أف استخدـ أداة  ئة ألحدىما، لكف الشاعر يفاجيزيمالمعركة حيث النصر أو ال
و ِذْىف القارئ إلى ما بعدىا يأتي ليكشؼ لمقارئ أنو و ينبّ انت أشبو ما يكوف بمنبّ الشرط التي ك

 ،الشاعر دورًا يتفؽ مع رغباتو يؤدي ليس أماـ ساحة معركة حقيقة ،بؿ ىي ساحة مف نوع آخر، 
وىي قيمة مف ،ما يشكؿ رفضًا ضمنيًا لمفروسية مثؿ ىذا األمر إنّ  أفّ سماعيؿ إويذكر عز الديف 

ى الناس ببطولتو فمثؿ ىذه القيـ ال عرب، فالشاعر لـ يعد يرغب في أف يكوف فارسًا يتغنّ قيـ ال
خرى ىي معركة إلى معركة أـ إلى زمرة المجاف والخمعاء الذيف يدخموف ضّ ين تشغمو، بؿ اكتفى أفّ 

الميو والمجوف واحتساء الخمر، حتى ييزموىا دوف أف تكمفيـ شيئا، فيو يفضؿ فروسية الشرب 
يرفض حياة اإلغارة والسمب  فروسية الحرب، وقد كانت ىذه فمسفة أبي نواس الذي كاف عمى
رفض بعض أعراؼ ويويفضؿ عمييا حياة الوداعة والميو والسبلـ والحرية والمجوف ، ،وِ والغز 

جديٌد مف مظاىر التحمؿ ىذا مظير و ،نتصر لمجديد في الحياة وفي الفف يالحياة القديمة و 
وكاف يشير إلى ،ثار التحضر واالستغراؽ في المدينة آؼ بأنو أثٌر مف وصَ يُ  بؿ قد ،االجتماعي

ليا  اإلنساف العربي مف قبؿ، لـ َتُعدْ ير االنفعاؿ لدى ثأشياء كانت ت أف ذوؽ العصر قد تغّير وأفّ 
 .(1)ض مف مدف أىؿ العراؽ ياإلثارة نفسيا لدى قطاع عر 

أصوؿ  ولكفّ  ،العصر الذي عاش فيوفالتناص بالدور كشؼ رغبة الشاعر في مسايرة  
ولكنو أفاد مف عناصر البطؿ العربي ،ت في داخمو، وصورة العربي الشجاع لـ تفارقو الماضي ظمّ 

 لتقديـ صورة البطؿ العربي التي تتناسب مع روح العصر الذي عاش فيو. ؛وصورتو في المعركة
 باألمجاد القديمة. ويسخر مف الحياة العربية بتفاصيميا كميا بما في ذلؾ التمسؾ

                                  

 319، الرؤية والفففي الشعر العباسي، (1)
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ف كاف أبو نواس يوظؼ التناص بالدور حيث يستميـ صورة المعركة ليؤدي فييا دور   وا 
يفيد مف بعض ىذه العناصر في إظيار بعض الجوانب الخاصة بخمرتو مف  البطؿ، فإف مسمماً 

لتي ىي ا رىائف في يدييا، حيث أصبحت الخمرمثؿ قدرتيا عمى الفتؾ والمكر بالشاربيف وجعميـ 
 :(1)تؤدي دور البطؿ في المعركة ومف ذلؾ قولو 

 راكْ ػػػػػػػػػػػػمَ  ميـتُ قْ تَ را و يْ ونيا قَ يصيدُ    رىينةٌ قموب الندامى في يدييا 

 إلى قولو:

 ا ْكر حسنيـ سُ أدُير الكأس وكاف مُ    توامو  فَ  إلى أف دعا لمسكر داعٍ 

 حران  ػػػػػػػػػػػوال بَ لترائِ و انْ سادا لو مِ وِ     تر يصّ فَ  تاِح البياالرّ  يّ أدار عم

فيي تقتؿ اآلخريف قبؿ أف يغدروا بيا، ولعؿ ىذا المعنى واضح في البيت الثاني والثالث،  
فأسكرتو  ،ذلؾ أف الشاعر أراد أف يبّيف لنا رغبة الساقي في المكر بخمرتو وقتميا بشربو ليا ليبلً 

 وغمبتو عمى نفسو حتى أضجعتو عمى نحره.

خر فيو ليس الغبار آار المعركة في خمرياتو ولكنو غبار مف نوع ير مسمـ غبثوي 
ولكنو غباٌر منبعث عف الزعفراف والقرنفؿ الصادر  ،المنبعث عف حركة الجياد في أرض المعركة

 -:(2)عف مجمس الشرب حيث يقوؿ 

 ؿُ فُ نْ رَ قَ ػػػػػػػػػػػػػػػيا واليا جادي  مُ طَ صْ وقَ    ا ػػػػيرتُ أثَ  لممداـِ  حربٍ  فل ُربّ 

 ؿُ طِ يْ تَ  ؼُ قارِ المُ  شِ يْ بالعَ  بُ سحائِ    نا قَ وْ فَ وَ  الحياةِ  عمينا رياحيفُ 

فالقطب األوؿ  ،ي الصراع في خمريتوبعر مف صورة المعركة إلظيار قطالقد أفاد الش 
الذي حققو الشاعر في  االنزياح، ولعؿ ذلؾ والقطب الثاني تمثمو الخمر ومثمو الشاعر وصحبي

                                  

 51 -49الديواف (1)
 255،نفسو (2)
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ثبات إكبًل منيما يحاوؿ  ف  أذلؾ  ،بيف طبيعة العبلقة بيف الشاعر وخمرتوي ـلممدا بٌ رْ حَ قولو 
 راؼ في المخطط اآلتي :نحنفسو، ويتضح اال

                 

 القبائؿ                         

 المداـ            الزعماءحرب                                         

 العشائر       

  األبناء               

فمسمـ لـ يستدع الشخصية ولـ يستدع الحادثة ، ولكنو أشار إلى آلية الدور الذي تمعبو  
موقؼ المعركة وىو الشخصية في ساحة المعركة، عمى حيف أف أبا نواس استدعى الموقؼ نفسو 

، الشعري مثؿ ىذا الشكؿ مف التناص يعمؿ عمى تعميؽ فاعمية الدور ف وما يتعمؽ بيا، ولعؿّ 
ف أمف الشاعريف يريداف  ُكبلً  وكأفّ   َبَدتف يستحضرا الشخصية والموقؼ في آف واحد، حتى وا 

الموقؼ والشخصية مزيدًا مف التكثيؼ واإليحاء، عمى  إال أنيا ُتْكِسبُ الشخصية ضعيفة المبلمح، 
مع بنية دمجة ومتفاعمة نحيف أف أبا نواس يظير أكثر حرصًا في أف تكوف آلية االستدعاء م

االستدعاء أىمية خاصة ودور داللي داخؿ السياؽ،  ةليّ النص بمستوياتو المتعددة بحيث يكوف آل
ألنو يقـو بتوليد اإلشارات المتباينة  ؛ومف ىنا يكوف التناص عنصرًا فاعبًل في البنية الشعرية

 مبدع وغايتو.مما يؤدي إلى ازدياد النص وفقًا لتأويؿ المتمقي  وقدرة ال ،داخؿ النص الشعري

 التناص األدبي  -

التناص  رؼّ ئ في خمريات كؿ مف الشاعريف، ويعلمتناص األدبي مساحة يممسيا القار  
أبي نواس  ْيفوقد ُعِرؼ عف كؿ مف الشاعرِ ،األدبي بأنو تأثر الشاعر بالنصوص األدبية التي يقرأ

تابو تاريخ األدب طبلع والتزود مف ينابيع المغة حيث أشار شوقي ضيؼ في كاالومسمـ سعة 
بت روحيما بالتراث األدبي رِ شْ منيما كاف يحفظ األشعار ويميج بيا، حيث أُ  كبلً  فّ أالعربي إلى 
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وكاف ال بد ليذا (1)ولينمياه مع روح عصرىما.؛القديـ، فأخذا يفيداف منو في صقؿ خمرياتيما 
إلى عالـ القصيدة  المخزوف الثقافي مف أف يندمج في ذاكرة كؿ مف الشاعريف، ومف ثـ يتسرب

 (1)األسموب بلؿ المغة أو الصور أو الرؤية أومف خ

، وصيامف الشاعريف في نص كؿالمصادر التي تأثر بيا  إلىعرؼ ولمقارئ دوٌر في الت 
ف لـ يشر الشاعر لذلؾ، ويتوقؼ ذلؾ عمى معرفة المتمقي بالمقروء الثقافي الذي صدر عنو  وا 

اسات والمرجعيات واألصداء، وىذه لغات ثقافية قديمة الشاعر، فكؿ نص ىو نسيج مف االقتب
 ،النصة ائيوحديثة، فالبحث عف مصادر النص أو مصادر تأثره ىي محاولة لتحقيؽ بن

ف منيا النص مجيولة ،ولكنيا مقروءة عند المتمقي فيي اقتباسات دوف فاالقتباسات التي يتكوّ 
  بصورتيف ومسمـ أبي نواس رياتالتناص األدبي في خم وتظير مبلمح .(2)عبلمات تنصيص

 :منيما عمى حدة ؿ  الخفي وسيتـ الوقوؼ عمى كُ  ،والتناص ،التناص الظاىري ىما

 التناص الظاىري -

ؿ التناص مع الموروث األدبي وظائؼ متعددة، فيو يساىـ مف ناحية في حفظ جزء يشكّ  
 :ناص ذو مسربيف ويحوؿ دوف زواليا مف الذاكرة، فالت ،س بو مف النصوص التراثيةأال ب

ف يتجاوز أالمرجعي مف حيث أنو يريد أحيانًا  إْذ يحيُؿ إلى النّص  ،يقوـ بو المبدع :أحدىما
ىو ما ينتجو المتمقي مف شيوة البحث في العبلقة بيف النصيف  :خرالرؤية التي يطرحيا، واآل

لمتناص كما أنو وىذا في حّد ذاتو نتيجة قيمة  ،واكتشاؼ عبلقة المشابية أو التناقض بينيما
ثارة اىتمامو بمجموعة مف النصوص المرجعية التي يحيؿ عمييا  يعمؿ عمى تثقيؼ المتمقي وا 

 عر لدى تكرارىا.االش

                                  

 261 -221،تاريخ األدب العربيينظر: (1)
 153، التناص نظريًا وتطبيقاينظر،الزغبي، أحمد، (1)
 85،لذة النصروالف،بارت،  (2)
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لقد أراد أبو نواس لخمرياتو أف تكوف حمقة وصؿ بيف الماضي والحاضر،ذلؾ الماضي  
مو الشاعر في يمثّ  خالدة أنتجتيا قرائح عربية أصيمة، وذلؾ الحاضر الذي ثاراً آالذي حوى 

 :(3)وخمرياتو ومف ذلؾ قول

ن   :قاؿ !فقْمُت: الخمرَ   ماحِ و سَ ذُ لَ  ني الكراـِ بَ بيا لِ     ي نعـ وا 

 تراحػػػػػوأنشأ منشدًا شعر اق    فٍ زْ فجاء بيا تُخّب كماء م

ـّ صحبؾ بالرواح    أتصحو أـ فؤادؾ غير صاحٍ   عشية َى

 ثـ يقوؿ:

 ى منشدًا ِشْعَر امتداحبدّ ت    فمما أف وضعت عميو رحمي 

 وأندى العالميف بطوف راح    ألستـ خير مف ركب المطايا

التي مدح  رير جىذه الخمرية يضّمف أبياتو الشعرية أبياتًا مف قصيدة في وىو 
 :(1)بف مرواف حيث يقوؿ ا فييا عبد الممؾ

 عشية ىـّ صحبؾ بالرواحِ     أتصحو أـ فؤادؾ غير صاحَ 

 إلى قولو:

 وأندى العالميف بطوف راحِ     ر مف ركب المطاياألستـ خي

في غرض المدح فجرير يمدح عبد الممؾ، وأبو نواس يجعؿ  رير ويمتقي أبو نواس مع ج 
ييا ألبي نواس ذلؾ أنو لو ،حيث وردت ىذه األبيات عمى لساف الساقي وقد وجّ  فخراً  ىذا المدح

، وقد ظفر بخمرتو بعد سعي حثيث ليا كاف أكثر الحاضريف كرمًا وجودًا في تعاممو مع الخمرة
 لذا فيو يستحؽ أف يوصؼ بخير مف ركب المطايا وأندى العالميف.

 :(2)مي وىو أحد شعراء اإلسبلـ حيث يقوؿنواس إحدى خمرياتو أبياتا لمدار  ف أبوضمّ وي 
                                  

 114 -113الديواف، (3)
 114، جرير ديواف (1)
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 دػػسجػػػػػػخمٌر توقد في صحاؼ الع   َغّمت خداشًا عف مساعي ُمْخِمدشَ 

 يدِ ػػػػفر الػػػػػػمف الندى ص فّ سيَ مْ ليُ وَ    سًا مِ ػػػػػػػػػػفْ ىـ مُ مف الدرا فميصبحفّ 

 دػػػػػػػػػػػنشااِت ػػػػػػػػػػػػػ: ىولنديم وومقال   حاتوػػػػػػػػػػػػصػػػػػػػقد َشر دت أموالو ف

 (دػػػػػػبػػػػػػتعػػػػػػػػػػػب مػػػػػماذا فعمِت براى   ودػػػػػخمار األسقؿ لممميحة في ال)

 دِ ػػػػػػػػػػسجػػػػػػحتى َوقفت لو بباب الم   صلِة إزارهػػػػػػػػػػػػػػػػػػف َشّمر لمقد كا

 سؤدد ػػػػػيا ابف الزبير عف الندى وال    تْ قرَ وِ فالخمر شاِغمة إذا ما عُ 

فالدارمى يرى أف المرأة  ،ويأتي توظيؼ أبي نواس ألبيات الدارمي  في السياؽ نفسو 
شغاؿ اإلنساف عف العبادة والطاعة،  في بصاحبة الخمار األسود سب ضياع األمواؿ وتبديدىا، وا 

ولكنيا في نظره  ،ويمتقي أبو نواس مع الدارمي في أف ىناؾ ما يشغؿ اإلنساف عف الكـر والمجد
وليست المرأة كما عند الدارمي فاإلتياف بيذه األبيات كاف مف باب التمثيؿ والتأكيد عمى  الخمر

 (1)التناص، أيضًا قوؿ الشاعر أبي نواس  الفكرة.ومف أمثمة ىذا

 مشى مف طاقة األسِ  أبيى إذا ما   الطرؼ، معتدٌؿ  يديرىا ىاشميّ 

ـَ، وغنانّ  حثّ   معشر الناسِ  اآلف طاب اليوى يا   ا عمى طرٍب المدا

 يػػػػػػأشار نحوي ألمر بيف ُجلس   ير ُمْحتِمؿٍ حتى  إذا ظف أني غُ 

 لعادة قد مضت مني إلى اآلسي    في معروفو مثلً  بُ رِ ضْ قمُت أَ ف

 ال يذىب العرؼ بيف اهلل والناس    ف يفعِؿ الخيَر ال يعدـ جوازيوم

 -:(2)وة في قولئيحطلقد أفاد الشاعر مف بيت ال 

                                                                                               

 153،الديواف (2)
 253 -252، الديواف (1)
 103:ديواف الحطيئة (2)



164 
 

 ال يذىب الُعرُؼ بيف اهلل والناس   مف يفعؿ الخير ال يعدـ جوازيو 

حب الحانة الذي ُعِرؼ بحسف ة وذلؾ بعد حديث عف صائحطيال يتوقد أتى أبو نواس بب 
في تمبية الشاربيف وتقديـ  وذلؾ حسف تعاممو مع الحاضريف، حيث إسراع إلى منظره، وقد جمع

الساقي بوجود أمر ما عنده  الشاعر الذي أحس   خاصةٍ بو  ،الشراب ليـ، وىو يراعي اآلخريف
ذيف يستحقوف ضرب ولذا فإف ىذا الساقي أو صاحب الحانة مف أولئؾ ال ،فسارع لمتخفيؼ عنو

ال يعدـ  معيـاإلنساف الذي يحسف إلى اآلخريف ويفعؿ الخير  ف  إاألمثاؿ فييـ وأفضؿ القوؿ فيو 
 شر بيف الناس.تالجزاء، بؿ يكفيو السمعة الطيبة التي تن

مف بيت زىير بف أبي سممى وذلؾ بعد أف وصؼ ليف  شطراً ف الشاعر إحدى خمرياتو ويضمّ 
 :(1)رور المنبعث عنيا حيث يقوؿ خمرتو في كأسيا ، والس

 تدوـُ  ىً وفييا لمسرور رح   ْدرٍ ػػػليا في الكأس ليُف عروس خِ 

 ػـػػػّرؾ عوده بدٌر وسُيػػحو    ػػػػا ػػػػػػػػح َعّنػػػبالح ضوء الصّ  ولّما

 ريػػػـُ لِمف طمٌؿ برامة ال يُ    قيبصوِت أخي الحجاز،فياج شو 

 :(2)والبيت عند زىير ىو

ـُ ػػػػػػػػػػػيريػػػػال  برامة ِلَمف َطَمؿٌ   ديـػػػػػػػػػد قيْ عُ  حالووأ اعف   ػػػػػػ

لقد أفاد أبو نواس مف بيت زىير بف أبي سممى في إظيار الحالة النفسية التي اعترتو  
عند سماعو عزؼ العود وغناء العازؼ، وقد ىيج ذلؾ شوقو فالجامع بيف زىير وأبي نواس ىو 

لمف سكف الديار ورحؿ عنيا فأصبحت طمبًل تذروه الرياح،  الشوؽ، فشوؽ زىير كاف موجياً 
ج اه بانتياء فترة الشرب فييّ إيّ  ذلؾ أف ضوء الصبح الح منذراً  و نحو الخمروشوؽ أبي نواس موجّ 

 ذلؾ شوقو إلييا.

ي نّ غالشعرية يغنيو الم ومف أبيات ف معاوية جزءاً نواس شطر بيت ليزيد ب وويجعؿ أب 
 : (3)ويجعؿ ىذا البيت خاتمة لقصيدتو الخمرية حيث يقوؿ ،بصوتو وحسف قولوب الجالسيف َفُيْطرِ 

                                  

 348،لديوافا (1)
 118،ديواف زىير (2)
 384الديواف (3)
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 طروف(بالما ياً ػػػػػػػػػػػػػػ)ول           ا ابف أذيفِ ػػػػػغنني ي

 : (4)وبيت يزيد ىو

 بالماطروف إذا                              أكؿ النمؿ الذي جمعا   ولياً        

  

الشطر األوؿ مف البيت، فيو أمٌر يفيد اإللزاـ بالغناء، ولكف ويظير أثر فعؿ األمر في  
بذلؾ الفضاء الواسع الذي يحققو ذلؾ الفعؿ في خاتمة القصيدة، ذلؾ أف  يحقوة فعؿ األمر تو 

وذلؾ متحقؽ باستمرار الغناء  ،المجمس لـ ينتو عند أبي نواس بانتياء الشرب بؿ إنو مستمر
نما ،ي أف يغني غناء عادياً واألمر بو، وىو ال يطمب مف الساق يطمب منو أف يغني أبياتًا  وا 
 أمثاؿ يزيد بف معاوية. لشعراء ليـ مكانتيـ في شعر الخمر

د جّو يّ قوىذا التضميف ال ي ،األعشىمف معمقة ف الشاعر أبياتو الشعرية شطرًا ويضمّ  
ذا كاف البيت ال القصيدة أو يخؿّ  ذي تـ تضمينو مف بيا بؿ يزيدىا جمااًل موسيقيًا ،خاصة وا 

 :(1)األبيات التي تغنى، ومف ذلؾ قوؿ أبي نواس 

 اَلمَثؿُ  ففي الغناء بنغـ ُيَضربُ    مف مغنيةٍ  نَغـٍ بأكـر بيـ، و 

 كب مرتِحؿُ الرّ  وّدع ىريرة إفّ    ىيفاُء تسمعنا،والعوُد يْطربنا

(2)والبيت عند األعشى
: 

 وىؿ تطيؽ وداعا أّييا الّرجؿُ          وّدع ىريرَة إّف الّركب مرتحُؿ                   

لقد جعؿ الشاعر ىذا البيت نافذة يطّؿ مف خبلليا عمى الماضي وأصالتو حيث قوة  
السبؾ التي تجعؿ تمؾ األبيات جزءًا مستساغًا مف أبيات أبي نواس الخمرية، كما أنيا تعكس 

ذه القصيدة جاءت عمى الروح الغنائية التي شاعت في ذلؾ العصر حتى طغت عمى شعرائو، في
؛ لذا فقد (3)بحر البسيط، ويبدو أف ىذا البحر أكثر توفرًا في شعر المولديف منو في شعر الجاىمية

                                                                                               

 htt//www.alwarraq.com( ينظر:اليوسي،زىر األكـ في األمثاؿ والحكـ،4)
 303،الديواف (1)
 htt//www.adab.comموسوعة العالمية لمشعر العربي،(ال2)
 68،فف التقطيع الشعري والقافيةخموصي، صفاء،  (3)
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ـ معو؛ غنوليدفع بيـ إلى الت ؛ليزيد مف قوة التأثير في نفوس المتمقيف ؛اختار الشاعر ىذا البيت
معيا النغمات لتسمؾ الطريؽ نفسو  ذلؾ أف كؿ نغمة في تجربٍة فنية ما تؤثر في اإلدراؾ وترتفع

بحر البسيط يبّيف رغبتو  ااستخداـ الشاعر لموسيق الذي صدرت خبللو عف نفس الشاعر.كما أفّ 
موقؼ الغناء يحتاج إلى ، و في السرعة التي تناسب الموقؼ الذي يعكسو وىو المرح والميو والغناء

 وُيقاؿ . ىما يغن

متناسبًا مع رغبتو في الثورة عمى األطبلؿ  ءيط جابحر البس اواستخداـ أبي نواس لموسيق 
وتركو فارغًا تذروه الرياح، فالموقؼ اآلف يتطمب الغناء  ،وبكائيا والوقوؼ عمى ما أببله الزماف

يوظؼ بعض الشخصيات ذات الطابع األدبي التي اكتسبت  فيووالفرح ال البكاء والحزف، وليذا 
 :(1)ولكنو يتناوليا بالنقض واليدـ حيث يقوؿ، شيرتيا مف ذكرىا في قصائد شعرية سابقة

 اء كالوردِ رَ مْ مف حَ  دِ عمى الورْ  بْ واشرَ           دِ ػػنْ ػػػػػىِ ب إلى رَ طْ ،وال تَ ىمَ يْ لَ  ؾِ بْ ال تَ 

 دّ ػػػػػػػػػَخػػػػػػػػػػػْجَدْتُو ُحْمَرتيا في العيف والأ  في َحْمؽ شاربيا تْ رَ دَ حَ أسًا إذا انْ ك

 :(2)وقولو

 *َردِ ػػػبالَجػػػػػػػػػػػػ يّ مَ  لؿِ ػأط يرِ ػػػػػػوغ   دِ ػػػػػػنَ والسّ مياِء ػػػػػػر العيْ غَ يًا لِ قْ سُ 

  ػػػدِ ػػػػػػػػػمرة فل َتُعػػػػػػػػػػ لموىا تُجدْ    بيب الّسحاب إف كنت قدصويا 

كما مي، و  ليمى و لقد استميـ الشاعر مف التراث األدبي عددًا مف األسماء أمثاؿ ىند 
وى؛ وقد أفاد الشاعر ىنا مف التقابؿ بيف المّ و  دنالسّ و  ألفاظ المعمقات مف مثؿ العمياءاستحضر 

ثة  والرموز الطبيعية فاألطبلؿ وما ارتبط بيا ىي بعض تمؾ الرموز، و الرموز الثقافية المور 
 ،ورة الشاعر عمى الثقافة الموروثةوالخمرة ومتعمقاتيا ىي تمؾ الرموز الطبيعية التي تجسد ث

 ،ة عمى الثورة عمى القيـ الثقافيةىر رؤية أبي نواس لموجود مف خبلؿ شعره تقـو مف جيفجو 
ا يكمف نصات لرغبات الذات ،وىنوتقوـ مف جية أخرى عمى الحنيف إلى العفوية والتمقائية واإل

 .سر تعّمؽ أبي نواس بالخمر

                                  

 122،الديواف (1)
 125نفسو، (2)

 ،مادة )جرد(لساف العربالَجَرِد:األرض الفضاء ال نبات فييا،ينظر:ابف منظور،
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خافتًا عند مسمـ  ا واضحًا عند أبي نواس ،فإنو يبدوذا كاف التناص الظاىري يبدو جميوا   
بف الوليد، وُيْعزى ذلؾ في نظر الباحثة إلى اىتماـ الشاعر بفف البديع وانشغالو بو، ولعؿ ىذا ا

القدرة عمى ذلؾ،  فتقراألمر جعؿ أمر تضميف شعره أبياتًا مف شعراء سابقيف صعبًا ليس ألنو ي
ومع ذلؾ فقد أفاد مف إحدى  ،ي قصائده وزنًا وشكبلً فبؿ ألف ذلؾ قد يؤدي إلى اإلضرار بالبديع 

 :(3)أبياتو الخمرية حيث يقوؿ  بعضالحكـ في 

 اػػػي صداىا مف يناديييعْ اء يُ صمّ   أُذفٍ  في الَخْمر ِمفْ  يأمكنُت عاِذلت

 ياػػػػاآلف حيف تعاطي القوس باري   َمرٌ ػػػػػػُت حيَف أداَر الكأس لي قَ وُقمْ 

 اػػيػػيػػػػػػػػطعْ فًا ويُ رْ يأخذىا صِ وحيف    ياػػػا حيف يمزجكف   الناسِ  ا أممحَ ي

 اػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػىا بيننا إيِ رْ دِ أَ فَ فيا كذا    ماػػػػػلئييُ  منيا عمى حد   تُ مْ قد قُ 

اب ما يريد، وكذلؾ فإف الشاعر يفيد مف صى إال لمف أحسف الرمي بيا فأطَ عْ فالقوس ال تُ  
 الكأس في يدىا فكانت جديرة بو الئقة لحمموىذه الحكمة في تصوير الساقية وقد أحسنت إمساؾ 

 والُمراُد ىنا ،لرمي سيمو ليصيب بو المراد وتنقبلتيا،كمف استعدّ  افي حركاتي يكالرامي الجّيد ،وى
 :(1)حيف يقوؿ اً ميم اً الشاعر يؤكد أمر  ىو الشاعر نفسو ،ولكفّ 

 فإف عينيؾ تجرى في مجارييا    ُر لأللباب سالبةً مْ ف كانت الخَ إ

 بييا صْ ٌة منؾ عندي حيف تُ رَ ظْ نَ   بيا رَ شْ أَ  باءِ يْ مف الص   كأٌس  اف  سي

المذيذ، وبنظرة  عـ الخمرفيي مف ناحية سمبت الشاعر بط،لقد رمت بسيميا فأصابت  
عينييا مما جعؿ ىذا االمر سّياف عند الشاعر، وىنا تظير قدرة الساقية عمى اإلصابة كما 

 .(2) (أعط القوس بارييا)فؽ مع المثؿ ، وىذا يتيصيب الرامي عند الرمي

 التناص الخفي  -

                                  

 216،الديواف (3)
 217،الديواف (1)
 247/ 1، اؿ العربالمستقصي في أمثالزمخشري ، (2)
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صورىـ فادا منو في نسج أال ينضب ،ف اً مف الشاعريف في التراث معين ؿٌ لقد وجد ك 
ليس بالموضوع الجديد عمييما، فضربوا في  الشعرية، وحديثيـ عف الخمر،ذلؾ أف موضوع الخمر

حيث  ،في أبياتو الخمرية ؼ ىذا التراث ضمناً ، واستطاع كّؿ منيما أف يوظّ رٍ افىذا التراث بسيـ و 
 :(3)ومف ذلؾ ما نجده في قوؿ أبي نواس  ،اً ناستميـ مف اآلخريف ما يمتقي معو فكرة ومضمو 

 اءُ ىي الدّ  تْ ني بالتي كانَ وداوِ    إغراُء  ـَ وْ المّ  ؾ لومي فإفّ نْ عَ  دعْ 

وقد  ،فقط ف واحدٍ آو في ودواًء ل شعار أبي نواس في حياتو، فجعميا داءً  لقد كانت الخمر 
 :(1)مجنوف ليمى قوؿ مف نواس ىنا  وأفاد أب

 رِ مْ بالخَ  رِ مْ كما يتداوى شارُب الخَ    مف ليمى بميمى وحّبيا تداويتُ 

داًء ودواًء وكذلؾ مجنوف ليمى، وىنا يأتي دور التناص الخفي  إذف فأبو نواس يرى الخمر 
ريف في تقوية صورتو الشعرية مف ناحية ،ومف مف اآلخ في الكشؼ عف قدرة الشاعر عمى اإلفادة

 ناحية تؤكد سعة إطبلعو وثقافتو ، جاعبًل التراث مرآة يعكس فييا رؤاه الشعرية،فاإلنتاجية
، رْ خَ أحيانًا أُ  مي  جالشعرية تمثؿ استعادة لمجموعة مف النصوص القديمة في شكؿ خفّي أحيانًا  و 

إلى الماضي  دلما سبقو، فاالرتدا ري ُيَعدُّ تحويراً بؿ إف قطاعًا كبيرًا مف ىذا اإلنتاج الشع
تماسًا يؤدي إلى تشكيبلت  ة في عممية اإلبداع، فيو ُيْحِدثواستحضاره مف أكثر األمور فعالي

 داخمية.

، ىذه الفمسفة التي استطاع مف خبلليا إلى الخمر همسفتو الخاصة في نظر وألبي نواس ف 
إلى  وراث و ما يصدر عنو في واقعو البلىي ، وىذا دفعأف يزاوج بيف ما اختاره مف صور الت

تجاوز اآلخريف في عصره واالنتياء إلى صورة جديدة تتناغـ مع واقعو النفسي وواقع أصحابو، 
وأطر كاممة سبقو إلييا جيؿ السمؼ مف شعراء  وخمرياتو صورة مكممة لمناىج سمف فقد بدا في

اره عمى صور يلؾ الرصيد التراثي الذي وقع فيو اختالفف الخمري، فقد انطمؽ إلى فنو َعْبَر ذ
ليا صدى في نفسو، فراح يقتدي بأصحابيا في السموؾ وييتدي بيا في  بعينيا لدى الشعراء ،وَجدَ 

                                  

 9،الديواف (3)
 166:الديواف  (1)
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شأف غيره مف شعراء العصر بيف القيـ  –الفف، فرسـ ليا نظائر كثيرة في شعره جعمتو موزعًا 
ضافةالفنية الموروثة والقيـ المستحدثة التي  ومف أمثمة  (2)أضافيا تجديدًا أو تحويرا أو تعديبًل وا 

 :(3)ذلؾ قوؿ أبي نواس

 صاليتِ يد المَ مف الص   األنوؼِ  ـ  شُ    رٍ ر جى غُ الد   وفتيٍة كمصابيحِ 

 :(1)وقولو

 يراً ػػػاٍر نزلنا بو ظخمّ  تِ إلى بيْ   يـ ػػػمطيّ  تُ فْ رَ ،قد صَ ؽٍ دْ وفتياف صَ 

 :(2)حيف قاؿ لو في وصؼ ممدوحيفاألخطؿ ف قوؿ أفاد الشاعر في ىذه األبيات م

 ما قّدموا َعْجـٌ وال َعَربُ  ؾَ رِ دْ يُ    فْ مَ فَ  المموؾِ  أبناءُ  مصاليتٌ  بيٌض 

إف صفات الندماء عند أبي نواس تبدو مردودة إلى تمؾ الصور المتعددة في المعجـ  
نواس لـ يكتؼ بمشيد  اف أبالتراثي لدى شعراء الخمر وغيرىـ ،فيـ فتياف سادة أثرياء كرماء، ولك

الممؾ أو اإلمارة ليؤالء الفتياف عند شربيـ الخمر، بؿ حقؽ ليـ االنتصار عمى الدىر الذي أراد 
وىو بالطبع ما ،بو الواقع الذي عاشوه فيتحوؿ دىرىيـ إلى مطية ليـ ال يخضع إال لرغبتيـ 

 مخمر في نفوسيـ.ل يعكس تأثيراً 

دمائو ،حديثو عف لوحة المغامرة التي ينيض معيـ حديث أبي نواس عف ن بعُ تِ يْ وُ  
إلى نيار يفتضح فيو أمره،  فييا،حيث حرصو عمى التحديد الزماني الذي ال يركف فيو طويبلً 

يحمي بو نفسو مف الشرطة العباسية، إاّل  اً ف كاف الميؿ عنده ستار ا  حيث بدا شديد اإليثار لميؿ، و 
في وعيو مشاىد البطولة كما سيطرت عمى الشعراء   حيث عاشت ،صورة لنفسيتو ـُ د  قَ و يُ أنّ 

 القدماء حيف تحدثوا عف رحبلتيـ وصوروا مخاوؼ الميؿ التي كانوا يعانوف أىواليا خاصة في

                                  

 143 -142، قضايا الحداثة عند عبد القاىر الجرجانيينظر: عبد المطمب، محمد، (2)
 68، الديواف (3)
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 21،األخطؿ يوافد (2)
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فمغامرة الشاعر  كانوا يرمزوف مف خبلليا إلى شجاعتيـ وبطوالتيـو  الفترات المتأخرة مف الميؿ،
بة الوحيدة في عالمو،مصارعًا ظممة الميؿ وممبيًا في الوصوؿ إلى المحبو   التي يخوضيا أمبلً 

صوت الرغبة التي يرفضيا المجتمع جيارًا نيارًا، فميؿ الشعراء ىو المرادؼ عندىـ لحياة المتعة 
وىنا يمتقي أبو نواس مع شعراء آخريف آثروا ، ا ما جعميـ يكرىوف النيار وطمعتووىذ ،والمذة والميو

حيث تفرده مع صحبو  ،ب أبو نواس مف ليموقات أخرى، وقد تعجّ موىا عمى أو المتعة ليبًل وفضّ 
 :(1)لمسير فيو والوصوؿ إلى حانة الخمر وكأنيـ أشجع عصابات عصره حيث يقوؿ 

 اً ػػػػػوال جّنػلديو فما إف ترى إنسًا    ا عمينا وحولن جمبابٌ  ولميؿِ 

 ا نيْ ػػػػػػػػػػقة فييا إلى حيث وجّ معمّ    نجوميا   سماءً نا إالّ ر يُ اسي

 :(2)وقد أفاد الشاعر ىنا في تصوير حالو عند سعيو لموصوؿ إلى خمرتو ليبًل مف قوؿ قيس لبنى

 مستحميًا فردا وكيؼ أقاسي اليـ    سمي الميؿ عني كيؼ أرعى نجومو

 ،بحديث قيس عف وحدتو ليبًل حيث النجوـ التي تمؤل السماء ويظير أبو نواس متأثراً  
اف بؿ أضحى حز لؾ السواد الحالؾ الذي يعكس نفسًا مثقمة باليموـ واألوالميؿ عندىما لـ يعد ذ

ولكنو ليس النيار بإشراؽ شمسو ولكنو  ،ضي إلى نيار جديدفليميـ عنوانًا لفروسيتيـ التي ت
 النيار الذي ترتسـ معالمو بتناوؿ كأس الشراب أو مبلقاة المحبوبة.

الميؿ يستره مف الشرطة وقوانيف فبو،ذ الشاعر الميؿ عنوانًا لشجاعتو ىو وصحاتخقد و  
، الدولة حيف توجو الي الحانة، ولكنو تحمؿ المشاؽ مع أصحابو لموصوؿ إلى خمرتيـ المعشوقة

ىذه المعشوقة يجب أف تتصؼ بعدد مف الصفات التي تجعميا الئقة بمف اجتازوا الصعاب و 
عادة ن ،ألجميا بيا إلى أشير البمداف فيي سوقد أفاد أبو نواس مف األخطؿ في تصوير أصوليا وا 
 :(3)فيي في قوؿ األخطؿ –وعانية وفارسية ومف بيت رأس أو مف خمر األندريف  بابمية
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 وؿُ ػػػػػػػػػمّيا في العظاـ َشمُ حُ ركوُد ال    ابميةً ػػػػػػػػػػػػكأني شارٌب ب تُ مْ مَ ظَ 

 وذلؾ ي شاربيووقد أفاد أبو نواس مف قوؿ األخطؿ الذي تحدث عف قوة ىذا المشروب وأثره ف

 :(1)أيضاً  وفي قول

 رواشِ قد نُ  قى بيا األمواتُ سْ لو كاف تُ    اػػػيػػػػػػػػػػػػػتُ حَ فْ نَ  عانيُة ترفع األرواحَ 

 :(2)ويقوؿ 

  مى ماء العناقيدِ ػػػػػػػػػػُذر  ع المسؾِ ػػػػػػك   غير ذي أسفٍ  ضاباً ني رِ تْ قَ وقد سَ 

 رودِ ػػػػػػاء ببػػػػمف م ةٌ ػػػػػبو نطف تْ شيب  فًا فوقيا حبٌب رْ صِ  افَ سيْ بَ  مف خمرِ 

 :(3)وقولو 

 ظامًا وأنفساأحيت عِ  ةً عَ ػػػػػػػػػػشَ عْ شَ مُ    ةػػػػػػفجاء بيا بعد الكرى فارسي

وقد سبؽ األعشى األخطؿ إلى ىذه الصور التي راحت تؤصؿ لفمسفة الخمر مف حيث  
المسيب بف قوؿ  ذلؾ مثاؿو  ،رىذا الموقؼ عند المخمو  مثؿ إثبات نسبتيا وعراقتيا،وقد ظير

 :(4)عمس حيث يقوؿ

 ماء يراعػػت بػػجّ ػػػػػػػُ انيٌة شػػػػػع   ػتوػػػػػػػػػوميا يرؼ  كأنو إذا ذق

 :(5)خمر)بيت رأس( عند حساف بف ثابت في قولو روال يغيب عف الذاكرة ِذكْ 

 اءوف مزاُجيا عسٌؿ ومػػػػػػػػػػيك   مف بػػػػيت رأسٍ  ةٍ ئَ ػػػػػػيػبخَ كأف 

                                  

 97لديوافا (1)
 78،نفسو (2)
 158،نفسو (3)
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 ناءػف التفاِح ىّصرىا الجػػػػػػػػم    ـ غّض ػػػعػػػػػػعمى أنيابيا،أو ط

 

 :(1)وخمر األندريف عند عمرو بف كمثوـ حيف يقوؿ 

 مور األندرينا ػػػقي خبْ ػػػػػػػُ وال ت   بحينا ػػػػػؾ فاصبصحني أال ىبّ 

 كرالـ الس،فاقتحـ ع خصائص الخمر متد التأثر التراثي عند أبي نواس إلى أدؽّ اوقد  
حتى  لفقداف الوعي ةالنشوة واستوحى صورة الشارب مف القديـ وأخذ يزاوج بينيا وبيف حقيقة واقعو 

 :(2) يقوؿفالثمالة 

 *بابيتِ ػػػػنا كالسّ مْ ػػمَ ظَ  طبوؿِ ػػػع الػػػػػػػػم   نا ب دارَ  ارِ ػػػػػاألوت ؾُ ػػػػحتى إذا فم

 :(3)أو في قولو واصفًا أحد أصحابو وقد غمبو السكر

 ُؿ ػػػػػػاألج وطاحرًا ولكف كْ سُ  اتَ ػػػػػػػػفم  ػػو ػػػػػػػا في مفاصمر  سِ  الَخْمرُ  قد دّبتِ 

 َعْف َوْىَدة األرْض والنشواف محتمؿُ   ػػػػوعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّداه،وأرفػػػػػػػػػفمـ أزؿ أتف

 ؿُ ػػػػػػحَ زُ ى ػػػػريا واعتمثّ ػػػػػال ـُ جْ نَ  وغارَ   ؽٌ رِ خَ ػػػػػنْ الميؿ مُ  ػػػػػػوبُ حتى أفاؽ وث

 ؿُ بِ تَ قْ ُش مُ يْ العَ ػػػػف ف  ػػػىِ  ذاتِ  كؼ   فْ مِ   ىا ذُ خُ أْ تَ  باءِ يْ قمُت: ىؿ لؾ في الصّ ف

فالموت الذي يتحدث عنو يقابؿ ،إف ثنائية الموت والحياة حاضرة في أبيات أبي نواس  
رب إلى كأسو والبحث عف لحياة التي يقصدىا ىي عودة الشااحصوؿ المذة، و  دحالة الجسد عن

  .المذة التي يسعى ليا شارب الخمر خمرتو المعتقة فسكوف الجسد عنده دليؿ عمى تحقؽ

 :(4)إذف فيي شديدة التأثير وقوية المفعوؿ وىو يمتقي ىنا مع األخطؿ في قولو
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 و أمجدُ ذ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػا ألػػػػػػػػػػػياىحْ لذيٌذ ومَ    ي بعد موٍت وموُتياحْ تُ وَ  ميتُ تُ 

ف كاف أبو نواس أكثر  فيو يشاركو في إظيار قوة الخمر  وشدة تأثيرىا ومدى فاعميتيا وا 
 :(1)تفصيبًل في تعداد خصائص خمرتو حيث يقوؿ بعد األبيات السابقة 

 ؟؟ا ُشَعؿُ ػػيئال ِمف أل بالكأسِ  يطُ ػػػػػحيُ    صافيٌة  سِ مْ الشّ  ٌة، كشعاعِ حيريّ 

يا ونقائيا مع بروز لونيا ئرتو الشريؼ إلى جانب صفاا نسب خمفقد جمع في بيتو ىذ 
وبعد ىذا التأثير يصور أبو نواس حركة الشارب  فيي تبرؽ مشعة في الكأس كالنار المتّقدة

 :(2)المتثاقمة حيف يقوؿ 

 رافُ كْ ػػػػػػػػػػػػػػػسَ  رافِ كْ بالس   ؾُ تُ فْ يَ  فباتَ    ػػػػػػػا ميجُ نْ بالس عد أَ  طمعتْ  يا ليمةً 

 فُ اػػبىْ يَؿ بالناقوِس رُ حتى نعى المّ     ػػػػػػػػػوتػػػػبطاع نديُف إلبميسٍ بتنا 

ـٌ وعُ ظُ  يا مف يديقد َمسّ    ةً ػػػػػػػػػػػمَ عّ نَ مُ   الً ايذْ أَ  يسحبُ فقاـ   ْدوافُ ػػػػْم

 :(3)ى أثر األخطؿ حيف صور تثاقؿ الحركة عند السكير حيث يقوؿ صوكأنو اقت

 تِ خرّ ا ليّ مَ ػػػػػػػػػػػػالحُ  دِ رْ بَ بكفّيو مف    ػػوػػػػػػػػػػػػػػفسأف  ن فقاـ يجر  الُبْرَد لو

  تِ عرّ ػػػػػػػػػػػػػػػقشا ةٍ يَ شْ ذؤابتو مف خِ   يؼ لـ َتَخؿُ ؽ الس  بر لو قيؿ: ات  وأد

عمى شاربيا، ودفعيـ ذلؾ إلى  شعراء عمى تصوير تأثير ىذه الخمروقد حرص ال 
)سحر عجاب بيا، فإذا ىي عند أبي نواسد مف اإلاإلسراؼ في عرض بعض صفاتيا لبياف مزي

وربما كاف المصدر ، ىاروت( وىذا اقتباس مما شاع بيف العرب مف ضرب المثؿ بذلؾ السحر
مف خبلؿ القصص  روت ىاروت وماعمى  نواس وغيره وأب فقد تعرؼ،الديني وراء ىذه المؤثرات 

                                                                                               

 64، ديواف األخطؿ (4)
 306،الديواف (1)
 400،نفسو (2)
 48،ديواف األخطؿ (3)
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ىذه  توقد ورد "َمَمَكْيِف ِبَباِبَؿ َىاُروَت َوَماُروتَ َوَما ُأنِزَؿ َعَمى الْ " (1)قولو تعالى:  حيث ةالديني
 :(2)مجنوف ليمى متغزاًل بمحبوبِتو في قوؿ ة الصور 

  ػاػػػػػممنو تعمّ  السحرِ  ؿ  كُ  وىاروتُ   ه اف داٌء دواؤَ ػػػػػػػػػػػػػتي مف كػػػفتمؾ ال

 :(3)وقولو

 ر بالَخْمركما يتداوى شارُب الَخمْ   ف اليوى عليمى بميمى  فْ داويت مِ ت

 :(4)وصفاتيا بعد وصؼ طويؿ لمخمرقوؿ أبي نواس ذلؾ في ويظير 

 ىاروتِ  رُ سحمنو  ما اشتؽّ كأنّ    ٌمر في طرِفو َحَوٌر ػػػػػػيرىا قيد

 :(5)وقولو

  وْ والشمُس في َقْرقرىا جانح   ي طرفيا ػػػػػػوغادٍة ىاروُت ف

 ػػوْ دحػػػػػػػػمٌة في كبدي قاغون   ػػػػػػػرافيا بأط الُعودَ  تستقدحُ 

ومثؿ ىذا التبادؿ بيف عالـ الغزؿ وعالـ الخمر قادٌر عمى كشؼ أوجو التشابو بيف  
حيف يتعمؽ بأي موقؼ مف الموقفيف ،حيث رفض الشعراء الموـ أو اليجر في  اءعواطؼ الشعر 

لميـ الخاصة بعيدًا عف واعىذا أو ذاؾ انطبلقا مف صدؽ العاطفة وحرصًا عمى الغناء في 
 المجتمع، ورفضًا لقيوده وأغبللو.ضغوط 

إف سحر )ىاروت( ىنا ليس إال وسيمة لمتعبير عف الخروج عمى المألوؼ والبحث في  
ف كاف األمر مرتبطًا بتصوير جماؿ الساقية أو  ،عالـ السحر عّما ىو أقوى في التأثير حتى وا 

                                  

 102 ،البقرة (1)
 206،ديواف مجنوف ليمى (2)
 109نفسو (3)
 71،الديواف (4)
 94،نفسو (5)
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مرتو يبحث عف ألنو في خ ؛عّما ىو ليس أرضي ،وىذا يؤكد بحث شاعر الخمرمة الخمرمقدّ 
 حسب بؿ ىي راحة جسدية وروحية معًا.ف ،ي ليست الراحة التي تتحقؽ لمجسدوى ،الراحة

 :(1)د شرب الخمروىا ىو يقوؿ في الفوز بالسرور ونعيـ العيش بع

 اليزؿُ  الِماجفُ  يباتِ وفاز بالطّ   َض العيِش في َدَعٍة ، وخفْ رورَ لسّ ناؿ ا

 :(2)سمـ الخاسروىو بذلؾ يقترب مما قاؿ 

 ورُ ػػػػػػػػػػػػجسػػػػػػػػػػػػوفاز بالمذِة ال  م اػػػػػػػػػػػػػاَت ىػػػػػػػػػػػػػػػَمف راقب الناَس م

المجتمع قوانيف لفالذي يفوز بالطيبات عند أبي نواس ىو ذلؾ الذي يتمتع بالقوة المخالفة  
 قوي.وال يأبو بو، وكذلؾ الحاؿ عند سمـ فالذي يفوز بالمذة عنده ىو الجسور ال

لـ يستميـ عناصر صوره كاممة مف التراث ولـ يكتؼ  ومسمـ بف الوليد في تصويره لمخمر 
شة لديو كما كانت عند القدماء يعبتمثميا مف تجارب أصدقائو فحسب، ولكنيا أضحت تجربة م

ف صدروا عنيا مف ىذا المنظور الواقعي، وليذا تصبح ميمتو مف الصعوبة بمكاف فعميو أف ممّ 
وأف يزاوج بيف حّسو ،شتيف مف ناحية يالمزج بيف ىاتيف التجربتيف المع ريتو مف خبلؿيبرز شاع

كاف عميو أف يوفر لقصيدتو عناصر األصالة مف التراث  ؽالتراثي وحسو الحضاري أو بمعنى أد
 .(3)والمعاصرة معًا مف ناحية أخرى 

ذا التصوير تكرارًا يا ،كاف ىيفي نفوس شارب صّور تأثير الخمرما لذا فإف مسممًا عند 
خؿ نالم واضحًا لتأثيرىا في نفوس شاربييا منذ الجاىمية وحتى جيمو ،ومف أمثمة ذلؾ التأثير قوؿ

 :(4)اليشكري

                                  

 303،الديواف(1)
 htp//www.alnoor.com، ديواف الشعر (2)
 179/ 5،أشكاؿ الصراع في القصيدة العربيةالتطاوي،عبد اهلل ، (3)
 16-85، أحمد محّمد شاكر وعبد السالم هارون:تح ، األصمعيات، األصمعي  (4)
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 سديرِ ػػػػخورنؽ والػػػػػػػػَرب  ال    ػػػػػػػػػػػػػػػي فإنن نتشيتُ افإذا 

ذا صحوُت فإنن   يرِ ػػػػػػػػػػػػػوالبع ةِ ػػػػػػػالشويي ب  رَ     ػػػػػػػػػػػي وا 
قوؿ حساف بف في يظير صداىا حيث  ،يف وتكررتيوىي صورة عاشت في أعماؽ الجاىم

 :(1)ثابت

 ا المقاءُ نيػػػػػػينػػػػدًا ما ينوأسْ     ػػػػػموكًا مونشربيا فتتركنا 

 :(2)األخطؿ في قولو  دعن تظيروىي صورة 

 ىديرُ  ات ليفػػػػػػػػجاجز ثلث    ني ػإذا ما نديمي عّمني ثـ عمّ 

 ير المؤمنيف أميرُ ػػَؾ أمػػػػػعمي   كأنني  أجر  الذيؿ تيياً  خرْجتُ 

وىنا تنتفي غرابة انتقاؿ الصورة ،ويصبح دور مسمـ حمقة طبيعية حيف يستميـ مف مادة  
وىـ يقروف بعجزىـ عف  ،وىي تصرعيـ، طويؿ ويضيؼ إلييا حيف يعرض الخمرالتراث ال

ر دائـ يكاد ،وتغدر بيـ فتحيؿ حياتيـ إلى ُسكْ وسيـ تخادعيـ منازلتيا وىي حيف تتسرب إلى نف
ف كاف موت الندماء ىنا ليس نيائيًا ،فيـ يعودوف إلى واقع الحياة بعد تحييصرع مف  سييا ،وا 

وىي صورة تبدو قائمة في خياؿ مسمـ، بدليؿ تكرارىا عنده حيف أشار إلى  ،صحوىـ مف تأثيرىا
 :(3)وؿ بعد ذكره لتأثير القيوةقدرتيا عمى إماتة النفوس حيث يق

 مجوسية األنساب مسممِة الَبْعؿِ    ومانحٍة شرابيا الُمْمؾ قيوةٍ 

 :(4)إلى قولو

 ؿِ حْ ذُ وال  ْبؿٍ تب بْ طموفاتت فمـ تُ    أماتت نفوسًا مف حياٍة قريبةٍ 

                                  

 17،حساف ديواف (1)
 103،دبواف األخطؿ (2)
 35، الديواف (3)
 38،نفسو (4)
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 :(1)وقولو

 ار كْ يـ سُ أحسنَ  الكأسِ  ديرُ وكاف مُ    تواداٍع فموّ  رِ كْ إلى أف دعا لمسّ 

الصورة ليا معالميا عند القدماء ويظير ذلؾ في قوؿ زىير بف أبي سممى حيث وىذه  
 :(2)و سكر الشاربيف بالموت حيث يقوؿ بّ ش

 دماءُ  ؽْ رَ يْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ ولـ تُ نفوسُ     تمّشى بيف َقْتمى قد ُأصيبتْ 

يار قوة عتمدىا في إظوقد عرضت الباحثة لثنائية الموت والحياة عند أبي نواس التي ا 
يمة مف قواعد إظيار فاعمية عمى شاربييا، ويبدو أف ىذه الثنائية أصبحت قاعدة م تأثير الخمر

جدلية الموت  ع إكسابيا روح العصر الذي عاش، وكأفّ م، وىا ىو مسمـ يعتمد عمييا  الخمر
جعموا  يا حيثولكنيـ تغمبوا عمييا بفمسفتيـ ل، يشغؿ باؿ شعراء الخمر والحياة قد أضحت َىّماً 

ولذا فإف  ،انا لمذة المتحققة مف شْرب الخمروجعموا الموت عنو ،ونعيميا  عنواف الحياة الخمر
 :(3)مسممًا يجعؿ خمرتو رمزًا لمحياة حيث يقوؿ

 ْتؿِ ػػػػػػػػػومالت عمينا بالخديعة والخَ    َصْدَر قناتيا امت لنا الصيباءُ أق

 ؿِ حْ َتَمّشت بو مشي المقّيد في الوَ    ارٍب ػػػػػػػػػا َعَمُت ِمّنا ذؤابُة شإذا م

 ؿِ ػػػػػإلى َنيْ  وال ىي عادت َبْعَد َعؿ     َبْغَتةً  د ىرِ لنحُف متنا ميتة ا فل

يو حيف عرض لفمسفتو الخاصة في الحياة وفي تعاممو مع الخمر بسابقويظير تأثر مسمـ  
 :(4)حيث يقوؿ

با  أروحَ   أفْ العيُش إالّ  ىؿ  ؿ جنّ ال واألعيفِ  احِ الرّ  عَ صري ووأغد  مع الص 

                                  

 51،الديواف (1)
 73،الديواف (2)
 42الديواف، (3)
 43،نفسو (4)
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 :(1)أو قولو

 وَر أْكحِؿ حمداـٍ َكؼ  أ عصري    اً دموسّ  أف أبيت الّ وما العيُش إ

وىو في ىذه الفمسفة يستجمع مف طاقاتو الخيالية وممكاتو المغوية ما أسيـ في التعامؿ  
ف صارت ضمف مع تمؾ الصور التراثية التي عاشت في وجدانو، وازداد تأثيرىا عف غير قصد حي

 أفّ  نكارهإ القاسـ المشترؾ بيف الشعراء أو ىي أقرب إلى تداعي المعاني، ولكف الذي ال يمكف
إلماـ مسمـ بالتراث الشعري القديـ عبر عصور األدب المختمفة ،قد دعاه إلى التشبث بيذا التأثر 

لى محاولة المزاوجة اليادئة بيف ما تأثر بو وبيف ما أضافو إليو ،وآثار  ىذه الفمسفة التي ذكرت وا 
 :(2)الباحثة ماثمة في قوؿ طرفة بف العبد حيف يقوؿ 

 لـ أحفؿ متى قاـ عّودي  ؾوجدّ   ال ثلثٌ  ُىّف ِمف عيشة الفتى ولو 

 دِ ػيَ زْ بالماء تَ  ؿ  عُ ِت متى ما تُ يْ مَ كُ    ةٍ بَ رْ ػػػػػشَ بِ  سبقى العاذالتِ  ف  يُ نْ مِ فَ 

وىذه لـ تكف ،والمرأة  قطبي السعادة فييا ىما الخمرأف  ففمسفة مسمـ في الحياة تقـو عمى 
ر عنيا شعراء آخروف ،ومع ذلؾ فإف مسممًا استطاع مف خبلؿ فمسفة خاصة بو وحده ،بؿ عبّ 

 دة الكاممة بنعيـ الخمراستخداـ الحصر أف يجمع ىذيف القطبيف في بيت واحٍد مؤكدًا نيمو السعا
 .والمرأة

بالغالي ألجؿ الحصوؿ عمييا حيث يقوؿ  ي  يضح الرجؿ سبب النعيـ فإف   صبح الخمروحيف ت
 :(3)مسمـ 

 ارِب واألىؿِ ػػػػعقيمتو دوف األق   اليًا ُمغقى رّبيا حّتى احتواىا ر 

وىو في ذلؾ يقترب مف قوؿ عنترة بف شداد حيف حاوؿ أف يتجاوز طبقة العبيد، لينتمي  
 .يميا في معمقتو إلى طبقة األحرار عف طريؽ إثبات قدرتو اإلنفاؽ في سب

                                  

 143،الديواف (1)
 42ديواف طرفة، (2)
 37،الديواف (3)



179 
 

 :(1)حيث يقوؿ

 جر بالمشوؼ الُمّعمـركد اليوا   ولقد شربُت مف المدامة بعدما 

 يَكّمـ  ـػػػػػػػػػمالي وِعْرضي واِفٌر ل   يمٌؾ تَ ػػػػػػسْ ي مُ فإذا شربُت فإننّ 

 :(2)وقوؿ عمرو بف كمثـو 

 يميناتى ػػػػيا حػػػػػػػػػػإذا ما ذاق   ف ىواهػػػػػتجوُر بذي المبانة ع

 ييناييا مُ ػو فػػػما لِ ػػو لػػػػػػعمي   رتػػػػػػإذا أمّ  الشحيحَ  زَ حْ ترى المّ 

 :(3)وقوؿ طرفة بف العبد

نفاقي طريقي وم   بي الخمور ولذتي وما زاؿ تشرا  مدي ثوبيعي وا 

 ردت إفراد البعير المعّبدػػػػػػػػػػوأف   ياػػػػكم   رةُ يإلى أف تحامتني العش

نفاؽ عمرو عمييا وسيمة لحض ا  نترة في سبيميا وسيمة إلزالة الطبقية، و فإذا كاف إنفاؽ ع 
فإف إنفاؽ مسمـ  ،نفاؽ طرفة طريقة لتحدي القبيمة والئميوا  بلء عمى اإلنفاؽ في سبيميا، و بخال

يي التي تزيؿ فعمييا ىو إنفاؽ الرجُؿ عمى زوجتو فيي خاصتو التي احتواىا بالرعاية والعناية 
ميؿ بو إلى السرور، فتدفع البخبلء إلى العطاء فيصيروف أسخياء إذا ذاقوا الغـ  عف نفسو وت

 :(4)طعميا أو شربوىا حيث يقوؿ 

       ؿِ خْ البُ  ةَ نَ سِ َوُتْنِطُؽ بالمعروؼ ألْ     ومّ ػػػػػػعم ا َيغُ  ءِ رْ المَ  سِ فْ نَ د  بِ صُ تَ 
 :(5)وىو ىنا يتفؽ مع أبي نواس حيف قاؿ 

                                  

 134-133الديواف: (1)
 174 ديواف عمرو بف كمثوـ، (2)
  91 شرح المعمقات السبع،الزوزني ، (3)
 36،مسمـ ديواف (4)
 99،أبي نواس ديواف (5)
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 شحيحِ ػػػجؿ الر  ػّزُؿ ِدّرة الػػػػػػنتُ    ٍة ُكَمْيتٍ عشػػػػعْ ػػػشػػُ وخذىا مف م

لعاـ ويستوحي تفاصيميا مف اويستجمع إطارىا ، فمسمـٌ يستقصي أركاف الصورة الخمرية 
تمؾ المصادر التراثية التي تركت في خمرياتو أثرًا مباشرًا ،وىا ىو يظير متأثرًا بحميد بف ثور في 

ي و حدى  قصائده البلـ حرؼ ر حتى أنو اختار إل جة ووىي البعؿ والزو ،حديثو عف خمرتو 
 :(1)والكسرة حركة لو حيث يقوؿ مسمـ

 ة األنساب مسممة الَبْعؿِ ػػمجوسي    ُمْمؾ قيوةٍ ػػحٍة شرابيا الػػػػومان

 :(2)أما حميد بف ثور فيقوؿ 

 ف َبْعؿ ػػػحميًل وما كانت تؤمؿ م   زوجت ػػيا بعًل ليا فتبقضى ر 

، يا، وىو وسيمٌة إلعبلء شأف الخمرعند كؿ منيما إنما ىو حياة ل مرإف تشخيص الخ 
خراجيا مف دائرة الشراب غير النافع إلى دائرة الحياة االجتماعية حيث التزاوج  التكاثر و وا 

يجاد إىدفوا إلى  ة ،وكأف شعراء الخمروالعبلقات اإلنسانية التي ال ينتج عنيا إال األلفة والمحب
 ـ بخمرتيـ ، أساسو المودة والمحبة واأللفة.رابط نفساني يجمعي

وفكرة الثأر وطمب الّدـ موجودة عند األخطؿ ،وقد استمد مسمـ ىذه الفمسفة بمفيوميا  
في قوؿ  يجد القارئ المثاؿ عمى ذلؾ حيث الغزلي لتصوير البخؿ والقتؿ عمى المستوى نفسو

 :(3)مسمـ

 ي ػمػػػػػػػػػػوال تطمبا مف عند قاتمي ذح   ػػػيػػػػػػػػػػػأديرا عمّي الراح ال تشربا قْبم

 ي ػػػػػػتمػػػػلو ق ؿ  حِ ال يَ  فْ عمى مَ  فْ كِ ولَ   ػػػػػة ػػػػػػػػػػػػي أموت صبابني أنّ زَ فما حَ 

 ِمف وصمي بُ رَ ريا منو أقْ دعيو! الث    ػػػػػا ػػػػػيبِ ترْ وقالت لِ  ّدتْ التي ص ب  حِ أُ 

                                  

 36 -35،الديواف (1)
 123،حميد بف ثور يوافد (2)
 34 -33الديواف، (3)
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 ؿِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػطْ والمَ  ف المواعيدِ يْ بَ  ةُ قَ م  عَ مُ   تي فيي عندىاجَ يْ مُ  أماتت وأحيتْ 

ناحية  فمشيد القتؿ عنده سببو بياف أثر المحبوبة عمى نفس الشاعر مف ناحية ومف 
عميو، والبخؿ يظير في صّد المحبوبة وعدـ تقّربيا لمحبوبيا حيث  أخرى إظيار أثر قوة الخمر

 : (1)قوؿ األخطؿ  في ذلؾ يظير

 يا ػػلو كاف يودي قتيمُ  متْ تَ قَ  كـْ وَ    أروى بما ال يضيرىا تْ مَ خَ بَ  ـْ كَ وَ 

  فيو  ،وىذا البخؿ في مشاعر المحبوبة اتجاه الشاعر ينتج عنو حزف الشاعر عمى فراقيا

 :(2)ىذه الفكرة يبدو مسمـ متأثرًا بقوؿ مجنوف ليمى

 در ِ ػالفؤاد مف الص زوعَ من وأصبحُ   الُحب  داـٍ مف اليوى  عيُت صريأب

 :(3)و يبدو في ذلؾ أيضًا قريبًا مف قوؿ عمر بف أبي ربيعة حيث يقوؿ وى

 مي ػػػػػػػػػػلكـ قت ؿ  حِ و ال يَ إليؾ فإن     فل تقتميني إف رأيت صبابتي 

اإلحساس إزاء التراث ،لـ ينأ  يويظير أف مسممًا كاف شديد الذكاء في التقاط الصور،قو  
فراح يطرح مزاوجة ىادئة ساعدتو عمى االتساؽ مع  عنو، ولـ يرفضو،مع تمتعو بحس الحضارة ،

د ىو في مشيتو كالمقيّ و ير فييا تأثر الشارب بخمرتو ظْ جميعا، ففي صورة يُ  ونفسو وواقعو وماضي
 :(4)في الوحؿ يقوؿ

 ي المقيد في الوحؿ شْ بو مَ  تْ مش  تَ    اربٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذؤابة شمنّ  تْ مَ ما عَ إذا 

 :(5)مياـ لقوؿ الكميتوفي ىذا است

                                  

 224ديواف األخطؿ، (1)
 163ديواف مجنوف ليمى، (2)
 346،ديواف عمر بف أبي ربيعة (3)
 42،مسمـ ديواف (4)
  53،ديواف الكميت (5)
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ذا أَرْدَف زيادة فكأنم  اؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينقمف أرجميف مف أوح  ػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا 

جد يفي المشي مف عادة شارب الخمر، فيذه الصورة ليست خاصة بمسمـ بؿ  ؿُ قَ والث   
فمسفتو في الحب والخمر ليا أثرىا فيما  ليا أصداء في التراث األدبي، كما أف حديثو عفالقارئ 

 :(1)سبؽ فقوؿ مسمـ

 الراح واألعيف النجؿ  عوأغدو صري  باػػػػػػىؿ العيش إاّل أْف أروح َمَع الصّ 

 :(2)فمسفة ليست بعيدة عف فمسفة حياة األحوص حيث يقوؿ      

 ممداجفكف حجرًا مف يابس الصخر   أنت لـ تعشؽ ولـ َتْدر ما اليوى فإف 

ف الـ فيو ذو ال  ي ػػػػػػػػػػػػػػػػتمّذ و تشتيما إال  عيشال افم  داّنػػػػػشناف وفػػػػػػػػػػوا 

والبوح بيا، وىو لـ يرد  هؤولة عف كشؼ أسرار سممسمـ  ياوفي تشخيص لمكأس يجعم 
نما أراد المشروب فييا   ع اإلنساف لمبوح بأسرارهفْ دَ وَ ألنو سبب في ذىاب العقوؿ ، ؛الكأس بذاتيا وا 

 :(3)حيث يقوؿ

 ني واسألي الكأس عف أمري يوال تسأل  ػػػػػػػخمرِ ال ػػػػةري عمّي الراح ساقييأد

  ريتى أطمعتؾ عمى سّ ػػػػػلِؾ الكأُس ح  ي قد أظيرت ُمضَمر الحشا بكأنؾ 

 :(4)وقد أشار عباس بف األحنؼ إلى ىذا المعنى حيف قاؿ

 رُ كَ سْ ه حيف يَ ى أسرارَ ػػػػػػػػع الفتُيضي  ما إنّ  رِ كْ ة الس  يَ شْ دامى خَ ىجرُت الن  

                                  

 43،الديواف (1)
 112،ربيعةديواف عمر بف أبي  (2)
 103، ديواف مسمـ (3)
 145، ديواف عباس بف األخنؼ (4)
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ألنيا قادرة عمى إطبلع المحبوبة عمى األسرار الكامنة في قمبو، أما  فمسمـ يطمب الخمر 
رة كشؼ عباس فقد ىجرىا ألنيا سبب في كشؼ األسرار وكؿّ  مف الشاعريف التقى عمى فك

 .يا الخمرتاألسرار التي سبب

 دور التناص في الخمريات -

القصيدة الشعرية، فيو يتعايش مع الشعر ويمنحو ثوبًا جديدًا،  ٌر يؤديو فيلمتناص دو  
وينمي فاعميتو التواصمية، فالنص يقوـ كرابطة ثقافية، ينبثؽ مف كؿ النصوص ويتضمف ماال 
يحضر مف النصوص، والعبلقة بينو وبيف القارئ ىي عبلقة وجود، ألف تفسير القارئ لمنص ىو 

آخر، إْذ يغنييا ويوسع عالميا،  داً والتناص يعطي القصيدة بع فنية.ما يمنح النص خاصيتو ال
ويمنحيا ألوانًا أكثر  ،ويغذي تجربتيا ورؤيتيا اإلنسانية والوجدانية، ويفتح ليا آفاقًا أوسع وأكبر

ف صور الفكر المصقولة مما يجسد عاالنفعاؿ الذي ينفصؿ بالطبع تفتح قنوات متعددة إلثراء 
ـ المفظي والصياغة الماىرة والبراعة المغوية، غنماًء تبتعد بو عف مجرد التناالقصيدة ويكسبيا 

التي تحشد وتجمع بؿ تتحوؿ إلى حشٍد كثيؼ الدالالت واإليحاءات التي تغني التجربة الشعرية 
 .(1)ككؿ

، كتابات سابقة ومعاصرة وألنو نص تتوالد عمى منشئ ؛والنص المتناص منفتح ببل حدود
أف النص يجب أف يكوف زاوية  مف نصوص سالفة، ذلؾُبنيات تتزاحـ وتتحاشد افد عميو وتتر 
،يستشؼ مف خبلليا األديب معطيات الماضي وأبعاد الحاضر وأفؽ المستقبؿ والنص رؤية

، أو نصًا ببل عقيماً المتناص إف لـ يحقؽ ىذه الثبلثية الماضي والحاضر والمستقبؿ يكوف نصًا 
، فالنص المتناص يتيح بفاعمية القراءة (2)بشكؿ الـز  ة إلى ظؿ  ألف النص الحقيقي في حاجظؿ 

التناص تتجمى في مدى تمكف الزمنية، كما أف قدرة   مسافاتياتزامف البنيات ميما اختمفت 
ف يجعؿ النص أتحسس أبعادىا الشاعر مف أدائو، مما يتيح لو إذا اكتمؿ وعيو بتجربتو وأحسف 

يماءات ال تحققيا أي تقنية  إيحاءاتويصطنع  ،يستولد دالالتالشعري المتناص قادرًا عمى أف  وا 
 أخرى، وعمى المتمقي أف ُيْعِمؿ فكره ليمتقط ىذه العبلقة.

                                  

 65، وية إلى التركيبيةيالخطيئة والتكفير مف البنالغذامي ، عبد اهلل،  (1)
 37، تر: فؤاد صفا والحسيف سجاف،لذة النصينظر: بارت، روالف،  (2)
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مشرعة لنصوص أخرى، تغزوه وتمتحـ في نسيج الداللة والصياغة،  بوابةً  كؿ نصٍ  دُّ عَ يُ و 
في ثناياه، إال أف ىذا التأثر ممح مف خبللو نصوصًا كثيرة غائبة ذابت ي ورسماً  اً نص لمقارئفينتج 

بالسابقيف واالستقاء مف أشعارىـ ومشاركتيـ الفاعمة مع الحدث ال تعني أف أسموب الشاعر 
وشخصيتو غائباف، ألف كؿ شاعر لو بصمة أسموبية خاصة بو، ولكف التناص يشكؿ ثمرة مف 

فسو مع اإلشارة إلى ثمار الثقافة الواسعة ويقوـ عمى إظيار التفاعؿ النصي القائـ في النص ن
ف المذيف نصوص أخرى تقع في نطاؽ ثقافة المبدع، ووفؽ عبلقات التفاعؿ ،وكؿ مف الشاعريْ 

الديني والتاريخي واألدبي الذي وقؼ عنده، وانعكس شكبل أو  وتناولتيما الدراسة كاف لو موروث
وسيمة مف الوسائؿ ًا في ثنايا خمريات كؿ منيما ، ولعؿ التناص مع الموروث الديني كاف نمضمو 

التي وظفيا الشاعر أبو نواس عمى وجو التحديد في منح القداسة لخمرتو، وذلؾ مف خبلؿ حديثو 
عف نورىا المشع الذي يمؤل األرجاء أينما كانت، وفي اتكائيما عمى الموروث التاريخي ما يشير 

 الشاعراف ووجدفيع ،إلى رغبة كؿ منيما في منح ىذه الخمرة صفة العراقة واألصالة والنسب الر 
وجدا في التراث األدبي ما َعّزز مواقفيما مف الخمرة  كما، في التاريخ المعيف ليما عمى ذلؾ

 والحياة والمرأة .
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 الفصؿ الثالث

 

 

 الصورة الشعرية في 

 أبي نواس و مسمـ بف الوليد خمريات
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 الصورة يؼر تع -

مف ركائز العمؿ األدبي ، فيي تمثؿ جوىر الشعر،  تعد الصورة الشعرية ركيزة أساسية 
مفيوـ الصورة الشعرية مف  َعدُّ وأىـ وسائط الشاعر في نقؿ تجربتو ، والتعبير عف واقعو ويُ 

 .(1)المفاىيـ المعقدة شديدة االضطراب وذلؾ لتشعب دالالتو الفنية المعقدة 

ربي واالجتياد غالنقد ال ر بمصطمحاتثالتأ نتيجةوالصورة الشعرية مصطمح حديث، صيغ  
في ترجمتيا، فمصطمح الصورة بصياغتو الحديثة في التراث الببلغي والنقدي عند العرب غير 

ف اختمفت فموجود صراحة، أما القضايا التي يثيرىا ىذا المصطمح الحديث  موجودة في التراث وا 
رة الفنية ىي الجوىر الصو  فّ ؿ، أو تميزت جوانب التركيز واالىتماـ، لكو طريقة العرض والتنا

الثابت والدائـ في الشعر وقد تتغير مفاىيميا بينما يظؿ االىتماـ بيا قائمًا ماداـ ىناؾ شعراء 
دراكو والحكـ عميو  . (2)يبدعوف ،ونقاد يحاولوف تحميؿ ما أبدعوه وا 

وقد اختمفت اآلراء حوؿ مفيوـ الصورة الشعرية وتعددت الدراسات حوليا،َويكاُد يحصر  
لوؿ المفظي لمصورة في الجانب المادي المحسوس مف الكبلـ، والمفظ الذي يقابؿ المعنى المد

وذلؾ ضمف النقد العربي القديـ، مع أف الصورة قد درست بعمؽ، ولكنيا لـ تكف ُتْعَرؼ بغير 
 .(3)التشبيو واالستعارة والمجاز والكناية ، وذلؾ لقوة التيار الببلغي آنذاؾ

ر الصورة مفيوماف : قديـ يقؼ عند حدود الصورة الببلغية في ويتميز في تاريخ تطو  
تعُد التشبيو والمجاز، وحديث يضـ إلى الصورة الببلغية نوعيف آخريف ىما: الصورة الذىنية، و 

رمزًا حيث يمثؿ كؿ نوع مف ىذه األنواع الثبلثة اتجاىا قائما بذاتو في دراسة األدب  الصورةُ 
لقديـ مع ذلؾ لـ يعّرؼ الصورة بمعناىا الحديث الكمي الذي ال يقتصر . فالنقد العربي ا(4)الحديث 

                                  

 17، لتطيمىالصورة الشعرية عند األعمى اينظر: الشناوي، عمي الغريب محمد،  (1)
 8-7، الصورة الفنية في التراث النقدي والببلغيينظر: عصفور،جابر، (2)
 12الصورة الفنية في الشعر العربي، ينظر:الغنيـ، ابراىيـ بف عبد الرحمف، (3)
 15، الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرف الثاني اليجريالبطؿ، عمي،  (4)
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نما يشمؿ أشياء كثيرة تدخؿ فيو أسراب مف عمـ المعاني كالذكر  عمى التشبيو واالستعارة فقط وا 
  .والحذؼ والتقديـ والتأخير واستخداـ ألفاظ داللية معينة وغير ذلؾ

خمؽ شيء عمى ىيئة غيره عمى سبيؿ ي تعنإلى أنيا  عف الصورة مشيراً أرسطو وتحدث 
وىي بيذا المفيوـ ال تبتعد كثيرًا عف  .التقميد ، مع إبراز جوانب التأثير التي يريدىا المصور

المفيـو  فّ أالمفيوـ المعروؼ في المغة وفي االستعماؿ القرآني والنبوي وفي الشعر القديـ، غير 
 .(1)ورة في الشيء المشابو لغيرهاليوناني قد ماؿ إلى التخصيص ، فجعؿ الصورة محص

 فالصورة بمعناىا العاـ الذي انطمقت منو تدؿ عمى السمات الحسية المميزة لشيء ما. 

 والحديثة ميمة في الدراسات األدبية والنقدية والببلغية القديمة ةً الصورة مكانوقد احتمت  
ولعؿ جولة سريعة  األدبياىيتيا ووظيفتيا في العمؿ ممف حيث مجاؿ البحث واالىتماـ بتحديد 

في ثنايا تمؾ المؤلفات تبيف اىتماـ السابقيف والبلحقيف بالصورة الشعرية ،وتقود القارئ إلدراؾ 
اآلراء القديمة والحديثة في مسألة الصورة الشعرية ،فالصورة في النقد القديـ انبثقت مف  الفرؽ بيف

 جعؿالتي طاؿ الكبلـ والخبلؼ حوليا، حيث مسألة المفظ والمعنى في الببلغة والنقد تمؾ المسألة 
لييا ترجع ، صورتو فيالقدامى الجانب المفظي مف الكبلـ  فالصورة ىي ما تقابؿ المعنى، وا 

بداعو مف خبلؿ تصرفو في ألفاظ الكبلـ إويبرز  توسة في صناعة الشعر،والشاعر تبرز موىباالفر 
ف و أما المحدث .يا ،ىذا عند القدامىنظميا وصياغتبوتراكيبو ابتداء مف اختيارىا وانتياء 

ف فقد ُبحثت الصورة عندىـ بوصفيا عنصرًا جوىريًا ومتكامبًل، وبوصفيا قضية نقدية و المعاصر 
ثارة اإليحاءات والظبلؿ  . (2)قائمة ،يرجع إلييا الفضؿ في نقؿ األفكار، وا 

وتجربتو،  الصورة الشعرية معيار اإلبداع، يعبر الشاعر بيا عف أحاسيسو وأفكارهف  
وتعمؿ عمى تنظيـ التجربة اإلنسانية الشاممة لمكشؼ عف المعنى األعمؽ لمحياة والوجود المتمثؿ 

وُتَعدُّ الصورة الشعرية إعادة نتاج ،في الخير والجماؿ مف حيث المضموف والمبنى بطريؽ ايحائية 
الحياة في الجوامد  تبثلؼ بيف المتباينات ،و ؤ عقمية وذكرى لتجربة عاطفية أو إدراكية عابرة ت

                                  

 7،الصورة الفنية في الشعر العربيالغنيـ، ابراىيـ بف عبد الرحمف،  (1)
 15،نفسو (2)
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وتجمع بيف المتناقضات ،وتتمثؿ قوة الشعر في اإليحاء باألفكار عف طريؽ الصورة ال في 
 .(1)التصريح باألفكار المجردة وال في المبالغة بوصفيا

 أىمية الصورة الشعرية  -

ويد الصورة الشعرية جوىر الشعر وأداتو القادرة عمى الخمؽ واإلبداع واالبتكار والتج دُّ ُتعَ 
ة عمى استكفاء جوىر التجربة الشعرية وتشكيؿ موقؼ ر والتعديؿ ألجزاء الواقع، بؿ المغة القاد

 .(2)الشاعر مف الواقع وفؽ إدراكو الجمالي الخاص

والصورة الشعرية مع غيرىا مف األدوات تشكؿ القصيدة التي تكوف الموازي الشعري لواقع  
، لذلؾ فإف دراسة الصورة الشعرية ال تنفصؿ عف (3)الشاعر الطبيعي أو النفسي أو االجتماعي 

دراسة البناء الشعري كامبل ألف الشاعر صير صورة العالـ مع عاطفتو ومعاناتو ومزاجو 
 .(4)النفسي

الصورة ليست مجموعًا  هفالقصيدة في حقيقتيا صورة كمية تتكوف مف الصورة الجزئية وىذ 
ال تخضع لنسؽ أو نظاـ، بؿ إف تمؾ الصور التي  أو يا جامعمعمتناثرا أو أكوامًا مختمطة ال يج

يتو الخاصة تخضع لتجاربو اإلنسانية وما ؤ اىدات الشاعر وخواطره وأفكاره ور تتكوف مف مش
 .(5)تنتجو مف عواطؼ تتخمر وتسري في عروؽ القصيدة وعمؿ عمى تشكيؿ بنيتيا الفنية

فعااًل؛لذا كاف حرص الشاعر وعاطفة وان فالصورة الشعرية تنقؿ تجربة وتجسد وجداناً  
عمييا واضحا، فيي طريقة خاصة مف طرؽ التعبير ووجو مف أوجو الداللة تنحصر أىميتيا فيما 

كانت ىذه الخصوصية فإنيا لف تغير  ياً أوتأثير، و تحدثو في معنى مف المعاني مف خصوصية 

                                  

(، 13، مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث والعمـو اإلنسانية،مج)ىػ583الصورة الشعرية في شعر القدسيات زمف الفتح التميمي ،حساـ، (1)
 .523، 1999(، 2ع)
 6، لشابياالصورة الشعرية عند أبي القاسـ الجبار، مدحت، (2)
 سياوالصفحة نفنفسو،  (3)
 49، النقد األدبي قضاياه واتجاىاتوحاتـ،عماد، (4)
 187، 186، التصوير الشعريقاسـ،عدناف، (5)
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نما تغير في طريقة عرضو وكيفية تقديمو وال يمكف أف تخمؽ معنى بذاتيا،  مف طبيعة المعنى وا 
 .(1)بؿ إنيا يمكف أف تحذؼ دوف أف يتأثر الييكؿ الذىني المجرد لممعنى الذي كسبتو أو تزينو 

الشعرية، فيي رسـ  هبر عف المعاني العميقة في نفسو مف خبلؿ صور عوالشاعر ي 
التي ة ة تتجدد بيا طاقاتيا اإلبداعيبالكممات التي تتشكؿ مف إطار نظاـ مف العبلقات المغوي

فمسؼ بيا الشاعر موقفو مف الواقع ،ويخمؽ بيا عالمًا جديدًا مف خبلؿ توظيفو لطاقات المغة 
يقاعية، فيي نتاج متراكـ مف األفكار والمعمومات  يةالمجازية وما تحممو مف إمكانيات دالل وا 

دراؾ إ ـواألحداث  والمواقؼ والمشاىدات ومف الظروؼ المحيطة بالشاعر سواء أكانت نفسية أ
وييدؼ مف ورائيا إلى إيصاؿ تجربتو بكؿ الوسائؿ الحسية وغير  ،عقمي يعبر عنيا الشاعر
وترجمة عممية لمشاعره العاطفية الممتيبة وخيالو الواسع،  اً سفنجد متيالحسية إلى المتمقي لعمو 

عادة تركيب بيا تُ  ةيد بيف أشياء الوجود وأداحتو  ةفالصورة أدا مؾ متَ امتبلؾ وحفاظ وصير وا 
والشعر الذي  ،ال غموضو األشياء امتبلكًا كميًا تنفذ إلى حقيقتيا وتتكشؼ لنا عارية ال لبس فييا 

يعتمد الصور ىو فعؿ نفاذ وفعؿ إضاءة لجوىر الوجود، فقيمة الصورة تبرز في كونيا تعبيرًا عف 
نيا أساٌس إلبراز حالة أوفكرة تندمج مف خبلليا الفكرة مع الشعر ،وتفتح أبواب النفس اإلنسانية أل

 .(2)األجواء النفسية العامة لدى الشاعر

وحتى تؤدي الصورة وظيفتيا فبل ُبد  أف توحد بيف عناصر الواقع والفكر والعاطفة مشكمة  
ف مف الفاعمية المستوى النفسي والمستوى الداللي فيي ي. ومف ثـ تؤدي مستوي(3)الكوف الشعري 
 .(4)مؿ معنى دوف فعاليةتكنى مف المعاني ،وال يكفي أف ا معدوف أف يكوف لي ال تحدث أثراً 

ية الفناف في إعطاء معاعف ف ةولممتمقي دوٌر في تفعيؿ وظيفة الصورة ،إْذ ال تقؿ فاعمي 
، والصورة الفنية الجيدة تحتاج متمقيًا جيدًا يزيؿ الستار عف خياؿ (5)الصورة أبعادىا الفنية

                                  

 323، الصورة الفنية في التراث النقدي والببلغيعصفور،جابر، (1)
 28 -27،في إبداع أبي نواس نماذجياالصورة الشعرية و ينظر،عساؼ ،ساسيف سيموف، (2)
 146،نية في قصيدة الرؤياالف لصورةاعساؼ، عبداهلل، (3)
 309، في نقد الشعر العربي المعاصرالصباغ،رمضاف، (4)
 .43، جدلية الخفاء والتجميينظر: أبو ديب،كماؿ، (5)
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الذي يستطيع أف يدخؿ  الجّيدوىذا التحميؿ يحتاج المتمقي يو ويحمؿ رموزه، مرامالشاعر، ويفسر 
 .(1)ويحاورىا ويجوب آفاقيا ليقتنص شيئا مما أراده الشاعر ،مداخؿ شتى إلى كينونة القصيدة

يحائييا وعمؽ التجربة ا  ويكوف نجاح الصورة وبقاؤىا بمقدار مراوغتيا وجدتيا وحيويتيا و  
لشعور اإلنساني والصورة األبقى تمؾ التي تستجد مع التي تعكسيا ،وغنى مصادرىا وصمتيا با

كؿ قراءة وتتجاوز إطارىا الزماني والمكاني ؛وال تموت مف التأويؿ األوؿ ليا،وبيذا فإف الصور 
الدة(،وعمى ىذا فإف الصورة منفتحة متجددة)متو  ابتة)عقيمة( وصورصور محدودة ث:نوعاف 
 ،وتدعوه الستثمار قدراتو العقمية والنفسية ،يدوف المتمقي وترتفع بو إلى إحساس جمالتنيض 

 .(2)وتحيا بما تولده مف انطباعات توغؿ في الفاعمية الذىنية

 مصادر الصورة الشعرية لدى الشاعريف -

وي ضإف عممية تشكيؿ الصورة ال يتأتى بيسر لكؿ شاعر،فعممية التشكيؿ عممية بناء ع 
يؤثر فيو، فبناء الصورة و ع اآلخر،يتأثر بو متحد األجزاء ،مترابط األعضاء،كؿ عضو يتفاعؿ م

سيؿ النقض. أو  الشعرية يحتاج إلى ذكاء وخبرة فنية ومزايا شخصية وثقافية؛ حتى ال يكوف بناءً 
و تمقائي صورًا مختمفة حستوقؼ متأممو، فالفناف تمتقط عيناه كؿ يوـ وعمى نيعمبًل ساذجًا ال 

يمتفت عمومًا إلى ما يثير فيو  رساماً  وأكاف أ عراً شامتنوعة فينساىا،وتخزنيا ذاكرتو،والفناف 
دة أخرى ليتحرؾ بفعؿ آخر، وبزمف آخر،تستيقظ فيو حواسو مف أثر مشاى إحساسًا يبقى كامناً 

زة و الصورة المختزنة تتشكؿ حفّ وبمثؿ ىذا التفاعؿ بيف الصورة الم ،ؾتستدعي مخزوف الذاكرة ذا
أمامو، يريد  ماثؿٌ  رٌ صورتو أماـ حدثيف : أحدىما حاضؿ الصورة الفنّية، فالشاعر أثناء تشكي

 . (3)ف في الداخؿ يماثمو ز وصفو ،والثاني مخت

ولكؿ شاعر مف الشعراء عمى اختبلؼ أزمنتيـ وأمكنتيـ مصادره التي يستقي منيا  
صوره، بعضيا خاصة بو تنبع مف صميـ تجاربو ،وبعضيا عامة يشاركو فييا غيره مف الشعراء، 

                                  

 91،تمتع النص متعة المتمقيقطوس، بساـ، (1)
 116،الصورة الشعرية في النقد العربي الحديثينظر:صالح،بشرى، (2)
 31،صورة الفنية في شعر أبي تماـالينظر:الرباعي ،عبد القادر، (3)
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ويضفي عمييا مف عواطفو  ،و فيمزجيا بخيالويبيؿ نصينعاـ فيما بينيـ ،كؿ ٌؾ ممألنيا 
وأحاسيسو ما يطبعيا بطابعو ،فالبادية والرحمة والجمؿ وحيواف الصحراء والسراب وأحبلـ الطريؽ 

العرب القدامى  ىي إال مظاىر طبيعية مشتركة لدى الشعراء والغبار والرمؿ وسرى الميؿ،ما
فإف كاف ىناؾ اختبلؼ  ،أعمدة ال غنى عنيا ألي شاعر، ومنيا نيؿ الشعراءوكأنيا  جميعيـ،

 .(1)في الصياغة وفي طريقة العرض ال الجوىر بيف واحد وآخر فقد كاف خبلفاً 

ومنطمقات اإلبداع الفني لدى أي شاعر تنبع مف مصادره التي يستقي منيا صوره سواء  
 كالثقافة والتجارب الشخصية، ومحسوس غير أـأكانت ىذه المصادر محسوسة كالبيئة مثبًل 

يتصؿ بالخياؿ والواقع  اً واس ومسمـ متنوعة فبعضيا كاف عامالصورة الشعرية عند أبي ن ومصادر
 الحسّي والذىني ،وآخر خاص يتصؿ بالثقافة والميوالت واالستعداد الفطري والمستوى اإلبداعي.

 الخياؿ -

و أضواء فكره الكاشؼ ،يستمد منو الصور الشاعر عمى عبلقة جدلية بالواقع،يسمط عمي
بأف في ذىف اإلنساف تكمف الصور  رّ غير واٍع،وعمـ النفس المعاصر يق والتشابيو واعيًا أو

وية تحت ضغط االنفعاؿ أو في ف، لكنيا تومض لصاحبيا بطريقة عوعيبللاوالمشاعر في منطقة 
ب األعماؿ العقمية، فالصورة التي ظروؼ أخرى ُمواتية فيفيد منيا الخطيب والمفكر وسائر أصحا

تنكشؼ لمشاعر،ليا تجارب ومشاىد مميدة تراوده في حاالت الوعي، وىي لمصورة بمثابة الجذور 
بغير مبلمح،  و ينيا شعوٌر وجداني غامض بغير شكؿالتي تغذي النبتة ،فالصورة في أساس تكو 

وميما ،ي حولو إلى صورة تجسده تناولو الخياؿ المؤلؼ أو الخياؿ المركب فحدده وأعطاه شكمو أ
 .(2)ؾ المخيمةكاف نوع االنفعاؿ فيو الذي يشحذ قوى الفكر ويحرّ 

ج( إلى نوعيف مف الخياؿ :األولّي وىو خياؿ عادي ،لو دور رئيس في ر وقد أشار)كولود  
عمميات اإلدراؾ ،ويوجد لدى كؿ إنساف،وأبعاده الفنية ضئيمة،والثانوي وىو خياٌؿ فني يتصؿ 

األولي ،لكنو أرفع منو ؛ألنو يؤدي إلى توحيد المشتقات والتأليؼ  ىمؽ واإلبداع ،يترتب عمبالخ

                                  

 11، الصورة الفنية في شعر بشار بف بردينظر:نافع،عبد الفتاح صالح، (1)
 77،يد في النقد الحديثيتمغريب،روز، (2)
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بيف المتناقضات ،وال يوجد إال عند المبدعيف،مف ىنا كاف خياؿ الشعراء مخصوصًا، إْذ ليس أي 
 .(1)عيةابدالصورة اإل دُ جِ وْ خياؿ يُ 

عر بيا، وىو األداة التي افالخياؿ صفة مف صفات الشاعر وىو الرئة التي يتنفس الش
وىو القدرة عمى تكويف صورة ذىنية ألشياء غابت عف متناوؿ الحس ،تشكؿ الصورة الشعرية 

وبمقدار نشاط الخياؿ في التأليؼ بيف عناصر الصورة، واكتشاؼ عبلقاتيا ترتفع القيمة الفنية 
ة اإلبداعية دائما تصدر ليا، وتكمف وظيفة الخياؿ في أنو يؤدي إلى التحاـ أجزاء النص، والصور 

 ،دوف أف يتخيؿ ،فاإلنساف ال يستطيع أف يبدع (2)مع عاطفتو تناغـؿ شاعر مبدع معف خيا
 ولكف ىذا الخياؿ بحاجة إلى ذكاء متقد فيو قوة وعمؽ واندفاع.

خياؿ خصب ،ومع أف  أصحاب أبي نواس ومسمـ بف الوليدوقد بدا كّؿ مف الشاعريف 
تقويتو مف خبلؿ الثقافة  ىعم أنيما عمبل يرتبط بالموىبة إالّ  الخياؿ لدى الشعراء فطري

،فأبو نواس عاش حياة برزت فييا منيما فضبل عف التجارب التي عاشيا كؿ ع، واالطبل
"وفي بغداد التقى :شمؽ في ذلؾ يالتأثيرات الثقافية المختمفة التي تركت أثرىا عميو حيث يقوؿ عم

والببلغة وساعد عمى تبويب النحو ،كما التقى في بيت  ووؿ الفقالمنطؽ اليوناني بعمـ الكبلـ وأص
الحكمة طب اليند بطب اليوناف وامتزج أدب العرب بأدب الفرس واليند، وأخذ النثر الفني 

بف المقفع وأبو نواس اإلى الغايات البعيدة،......وكاف  ووالتأليؼ العممي واألفؽ الشعري طريق
يف وعاش حياة بغداد دمقعف الصحراء وتقميد األ وجيوشعر ألمع كواكب ىذا العصر ،وصرؼ ال

وتزداد وضوحًا وتتجمى في  ،،وقد أحدثت ىذه العمـو انقبلبا جذريًا في الفكر اإلسبلمي(3)المتنوعة"
شعر أبي نواس القائؿ  بالجزء الذي ال يتجزأ ،والكؿ والبعض وما يتعمؽ بالخمود والعدـ 

 (4)"ائيا والكؤوسصفوصورًا ليا في  ت الفمسفية أوصافًا لخمرتو"وقد جعؿ مف ىذه المقوال،والفناء

                                  

 60 -59،كولودجينظر:بدوي ،محمد مصطفى، (1)
 79،عف بناء القصيدة العربية الحديثةينظر،زايد،عمي عشري، (2)
 33، ي وااللتزاـأبو نواس بيف التخط (3)
 31، أبو نواس المحاسني ،زكي، (4)
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 :(1)ولذا فإف الدارس عندما يقرأ ألبي نواس قولو 

 وَداوني بالػػػػػػػػّتي كاَنْت ىَي الّداءُ   َدْع َعْنَؾ َلْومي فإّف الّمْوـَ إْغرَاءُ 

 سراءَمسػػػػػّْتُو  َلػػػػػػػػػْو َمّسيا َحَجرٌ   َصفراُء ال َتْنزُؿ األحزاُف َساَحتيا 

 َلػػػػػػػػػػيا ُمِحّباِف لُػػػػػػػػػػػػػػوطيٌّ َوَزّناءُ  ِمْف كؼ ذات ِحٍر في زّي ذي ذكرٍ  

 َفلَح ِمْف َوْجِييا في الَبيِت ألالءُ   ِكرٌ ػػػػػػػػػَ قاْمت ِبإْبريِقيا ، والميُؿ ُمْعت 

 ىا بالػػػػػػػػػػػػػػعيِف إغفاءُ كأن ما أخذُ  ة ً ػػػػػػَ فأْرسَمْت ِمْف َفـ اإلْبريؽ صافي 

 َلطاَفةً ، َوَجفا َعْف َشكِميا الماءُ   ق ْت َعِف الماء حتى ما يلئُميارَ  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَد أْنواٌر وَأضواءُ حتى َتَول    ياػػػػػػػػػػػػػفَمْو َمَزْجَت بيا ُنورًا َلَماَزجَ  

فيذه األبيات  ،ويتدت في شحذ خيالو وتقو ة قد ساعيسيجد كيؼ أف معطيات عصره الثقاف     
استطاع أف يعكس مجتمعو مف خبلؿ شعره ففي الذي الشعرية تحمؿ في طياتيا فمسفة اإلنساف 
واقعيا الرفض مف الحياة و كؿ معاني التحدي و  ؿحمالبداية يستخدـ الشاعر لفظة )دع(وىي ت

فيو يدعو إلى ترؾ المـو ألف المـو  قوانيف لمحياة جديدة،لذا المرير،وكأف الشاعر يريد أف يستفّ 
 ،اظو القميمة مثقمة بوافر المعانيي نواس بالحقيقة اإلنسانية فألفبوفي ىذا ما يؤكد اتصاؿ أ ،إغراء

 ،وىي تشير إلى طبيعة النفس البشرية حيث المذة في ارتكاب المعاصي والرغبة في إزالة الحواجز
إلى الحقيقة الكمية الشاممة وانطبلؽ إلى المعاني وفي قولو)داوني بالتي كانت ىي الداء( خروج 

ؿ العقؿ العربي أمسؾ بأىداؼ التجريد الفمسفي، وقولو)صفراء(يحوّ  المجردة، وىذه إشارة إلى أفّ 
الموف إلى رمز فكري ذي داللة إيحائية،فيو لوف تفكيري ذو أبعاد نفسية بعيدة وعميقة،وفي 

إلى الساحة مف مقتضيات الفروسية،ففي خاطره صراع  قولو)ال تنزؿ األحزاف ساحتيا(فعؿ النزوؿ
اليـ وتزيؿ األلـ،وفي  دُ دّ تب ىـٍ و نفسو ساحة المعركة والخمرة خيوؿ مف و ذات مبيف األلـ وال

وىذه معادلة  تحويؿ الموات إلى حياة مف الخمر ضراء( قدرة عمى لَػػػػػػػػػْو َمّسيا َحَجٌر َمسػػػػػّْتوُ قولو)
وىذا ما يدؿ  عمى مستوى العباسي القادر عمى تحويؿ معطيات ،عرية مية أصبحت لحظة شمع

                                  

 2،الديواف (1)
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عاٍف ارتبطت بموروث مات شعرية، وفي قولو)فأرسمت مف فـ اإلبريؽ صافية( خالعمـ إلى منا
لفمسفة حيث مبدأ الفاعؿ ثقافي فمسفي قائـ عمى مبدأ التفاعؿ بيف الموجودات كما تقوؿ ا

الفمسفة الوضعية حيث المادة ىي الحياة وعناصرىا أربعة ويختـ قولو بالعودة إلى  ،والمنفعؿ
عنصراف شريفاف ،ومف خبلؿ ما سبؽ فإف أبا وىما واليواء والنار  ،وىما وضعياف ،التراب والماء

بالمعاني العميقة واألفكار  طبلعو في تقوية خيالو حتى جاء مميئاً انواس قد أفاد مف ثقافتو و 
 البديعة.

،وكاف خيالو الخصب وسيمة مف الوسائؿ التي ساعدت عمى وقد اعتنى مسمـ بشعره 
خر خيالو بما اطمع عميو مف أشعار فقد أعجب بشعر البادية، كما إعبلء شأنو،فقد شحذ ىو اآل

ف في ألواف الشعر، فاتخذ طريقة بعض القدماء أعجب بشعر الحاضرة فمزج بينيما،وأحب أف يتفنّ 
ب نفسو عمى تشابو العبارات واختبلؼ معانييا ،فكأنو نصّ فظ والدوراف حولو وألّح  في التكمؼ لمّ 

 . (1)في رأييـ الصطياد الصور المفظية البديعية

ى خيالو بمطالعاتو لشعر العرب لذا فخيالو دفع بو إلى نسج مسممًا قد غذّ  فّ أومعنى ذلؾ  
 :(2)ومف ذلؾ قولو،الصور الشعرية المميئة بالحياة 

 ُب رَ عَ ػػػػػػػػػػػيا الػػأربابُ  ةٍ ي  ودِ يُ ا يَ بيص  ةٍ ػػػػػػػػػػػػػصافي رـِ ػػػػػػالكَ  وقيوة مف بناتِ 

 أبُ  جيرِ ػيَ الْ  ر  ضاعة في حَ مف الر     وليا يائِ في إغذا سِ مْ إلى الش   ىمنْ تُ  

 ػػػتيبُ ػػػػػػػػػػالنار تمػػػػ فييا شرارَ  ف  أَ كَ   إف ُمزجت  صفراءَ  تْ رزَ بَ  إفْ  حمراءَ  

 ػػػػبُ ػػػػػضِ تَ ػػػػخْ مُ  صادِ ر الفِ ما ىو بِ ن  أَ كَ    اػػػػػػػػػػػػػيترَ مْ حُ ساقييا بِ  ؼ  كَ  ةٌ رَ م  حَ مُ  

حيف جعؿ الخمر فيذه الحياة التي أكسبيا الشاعر لخمرتو ىي وليدة الخياؿ الخصب 
 كائنا لو أب وأـ ،والشمس رفيدىا األوؿ،ثـ تأتي عممية مزج األلواف إلظيار قوة الحياة في الخمرة

ضاؼ إلى الثقافة التي مرار واالصفرار والتوىج وصبغ األيدي بيذه األلواف وغيرىا ثـ يحيث االح
 سبقو في خمرياتو.مف تجمت توظيفو ألدب 

                                  

 1/51، البياف والتبييفالجاحظ ، (1)
 227الديواف، (2)
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 البيئة )الواقع( -

كؿ شاعر مىذا المصدر مف المصادر العامة التي يتأثر بيا الشعراء،ومع ذلؾ ف دُّ عَ يُ 
 خر، وتعطي الشعر ميزة معينة.عف آ اً ر شاعِ يز واقعو الخاص، وىذه الخصوصية تمّ 

في رفد تجاربو، وغناء  را في صوره الشعرية، وىما ميمافوألبي نواس واقعاف خاصاف أث  
مثؿ األوؿ في بيئتو األسرية، تمؾ البيئة التي كانت عامبًل ميمًا مف عوامؿ تكويف تشعره،وقد 

د كاف إىماؿ أمو لو سببًا فأبو نواس لـ يشعر بجو البيت وصرامة الوالد، وق ،شخصية أبي نواس
في دفعو لمبحث عف الذي يعوض عميو ما فقده ،فوجد في خمرتو ما يعوض عميو نقصو ،ثـ إف 

ليا كؿ امرأة  خمرياتو يصور الخمر ففيإلى ذلؾ أيضًا  توبلقتو المضطربة مع محبوباتو دفعع
بكرًا،وأخرى عروسًا ، فيصورىا مرة فتاة ارتوىو ثى التي شبع منيا أبو نواس صفاتيا، فيي األن

 :(1)حيث يقوؿ وأخرى عجوزاً 

 يا أربيب  ْف حُ يا وال مِ من ضِ لـ أقْ   يا مي  مف عيف قَ  تْ مَ تمؾ التي لو خَ  

 :(2)وقولو

 الدِ ػػوِ و في الػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػتْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوت   يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا دْ ثَ  رِ ىْ د  ػػػػػػػػػػػػػػػػػوال رضعتْ  

 :(3)وقولو

 ـُ رْ يا الكَ تَ قَ رْ فُ  َس لـ ينْ  تْ رَ صِ كما عُ    يػػػػػػا فإن   عشرٍ  تَ بنْ  نيوال تسقيا 

ـُ مْ ػػػا الحِ ػيقد َدّب في طي   ةً قَ معت     ى قديمةً رَ سْ كِ  بنتَ  ولكف عجوزاً    ػػػػػػ

 ـُ ػػػػػػػػجْ عُ ،فيـ َعَربٌ  راً كْ بألسنيـ شُ    موا لػػػػػػػػيابجيا ابُ ر  إذا ذاقيا شُ  

                                  

 49،الديواف (1)
 129،نفسو (2)
 339،نفسو (3)
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فأبو نواس كاف يشعر في نفسو شيئا لـ يكف في نفوس غيره، لذا أخذ يسعى لتحقيؽ نوع 
مف المتعة العقمية التي تجمت في عدد كبير مف صوره الشعرية التي نسجيا لتعبر عف رغبتو 

 تمؾ.

أما العنصر الثاني الذي يشترؾ فيو كؿ مف الشاعريف فيو مرتبط بطبيعة البيئة العامة 
فما أف استقرت الخبلفة في  لتي عاشا فييا، وال يخفى عمى أحد واقع الحياة العباسية تمؾ الفترة،ا

انصرؼ الناس إلى شيء مف الغذاء الفكري يطربوف ليذا الموف الجديد مف األدب  حتىبغداد 
ت طبقة األغنياء والحكاـ في والتفكير، فعاشت بغداد في بحبوحة مف العيش أو عمى األقؿ عاش

كتب األدب  في لؾذمف العيش، وعاش كثير مف الفنانيف عمى موائدىـ، وقد جاء صدى  رٍ سْ يُ 
ومثاؿ ذلؾ  ،دواويف الشعر، فصورت جانبا كبيرًا مف ىذه الحياة العباسية لمقرف الثانيوالنوادر و 

 :(1)قوؿ أبي نواس 

 ، ُسخػػػػػػػػػػاـِ أْسَوٍد، َجعدٍ  َسميَمة َ    أال ُخْذىا كِمصباِح الّظػػػػػػػػػػػػػلـِ 

 ػػػػػػػػػػاـِ ػػػػػػػػبأشياٍخ ُمَعم َمةٍ ، ِقيػػػػػػ    أَشػّبُييػا ، وَقػْد ُصػفّػْت ُصػفُػوفػًا 

 الّرخاـِ  كقػْطػِر الّطػّؿ في صػافي    فجاَءْت كالّدمػوِع َصػفّػػًا َوُحْسنػًا 

 ػػظاـِ ػػػػّؿ مَف الّنػػػػػػػػكمْثِؿ الد ّر سُ     تَرى فييا اْلَحباَب، وقد تَػػػػػػَدّلى 

 ػلـِ ػػػػػػػػالدّؿ ، ممثوِغ الَكػػػػػػػػػ رخيـ   مف كّؼ جاريةٍ ، وصػػيؼٍ  وخذْ 

 ػػػػػاـِ ػػػػػػػػػػػػوأْحيػانػًا َتثَػّنى كػالُحسػػػػػػ   ػػػػػػػاػػػػػػفأحيانًا ُتَقّطُب حاجبْييػػػػػ

في بيئة ومجتمعو متمثمة  اصرىافالشاعر في ىذه التشبييات يعرض ألبعاد حضارية ع
الحديث عف  ـ  ثُ مة التي عرفيا العباسيوف وأخذوا منيا خمرتيـ وىي ىنا ذات عنب أسود، في الكر 

وقد تحولت ىذه  المجالس مف ،الحمقات التي كاف يعقدىا عمماء الكبلـ ورجاؿ الديف في المساجد 
ليؿ عمى فف العمارة في العصر عممي إلى مجمس خمري، ثـ حديثو عف الرخاـ كفعؿ تد مجمسٍ 

طبقة خاصة في المجتمع  العباسي، ثـ حديثو عف الجواري والساقيات والوصيفات المواتي كفّ 
                                  

 365،لديوافا (1)



197 
 

فعينو كانت تسجؿ لكؿ كبيرة  ،العباسي، ولعؿ أبا نواس كاف أكثر تأثرًا ببيئتو ومجتمعو مف مسمـ
كاف آية مف آيات التظرؼ  حتى غدا مرآة تعكس ذلؾ، فالمثغ في الكبلـ ،وصغيرة في مجتمعو

عف وقصّ  راً طُّ شَ تَ  الشاطرات الغبلميات المواتي ترجمفّ  ثاؿ ذلؾوحس المناوبة في ذلؾ العصر، وم
حيث لبسوا تمؾ األزياء  أـ رجاالً  ف  كُ سواء أنساء  (1)يفمف أكماعسو شعورىف وأطمف أصداغيف و 

 : (2)يقوؿ

 ب البافػػػػػػػػػػيّ و في طمطيب صدغ   جارية  ى بيا خنث في زيّ عيس 

 كسلف غيرَ  بالكأس يحبو نشيطاً    ا نداماي بالتقبيؿ حيف سعى يّ ح 

يوثؽ و فأبو نواس يسجؿ ويدوف  يوأبي نواس في مدى تأثير البيئة عمويختمؼ مسمـ عف  
صادقًا لمحياة التي عاشيا الناس في ذلؾ العصر. فيو يقارب فييا بيف  معاني خمرياتو تمثيبلً 

ة الجديدة ويعرض عف تمؾ المعاني الموروثة التي يتناوليا الشعراء دوف أف يحسوا الشعر والحيا
رواج شعر أبي نواس وتفوقو فقد فسر القدماء مثؿ حياتيـ وحياة معاصرييـ، وليذا تبيا ودوف أف 

اه غيرىـ إلى عز كما ، (3)عمى مسمـ حيث كاف ذا حظ مف الشيرة والذكر وليس لمسمـ مثمو
ي مسمـ عمى وتيرة واحدة ال يتغير ر ي فنوف القوؿ وضروب الكبلـ وجتصرؼ أبي نواس ف

 .(4)عنيا

وفي حيف كاف أبو نواس يراعي بيئتو بكؿ تفاصيميا ويرسـ ثناياىا صورًا ال تنضب في 
خمرياتو، كانت البيئة في خمريات مسمـ صورًا عامة لمجالس اشتيرت بيا بغداد وكانت أماكف 

 :(5)ؿ مسمـإذ يقو لميو واألنس والحبور 

 بالطاس واإلبريؽ حتى مػػػػاال  بينو ػػػػػػػػػػػػػػػػج ٍف قد قرعتُ خدِ  بّ يا رُ 

                                  

 105،الصورة الشعرية ونماذجيا في إبداع أبي نواسينظر:عساؼ،ساسيف، (1)
 413، الديواف (2)
  48 :مقدمة ديواف مسمـ،ينظر (3)
 24، يفالصناعت (4)
 202-201،لديوافا (5)
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 *فمشى كأف برجمو ُعػػػػػػػػقاال    وُ تُ رْ كَ ػػػػػػػػػػػػػػػػما أسْ  دِ عْ بَ  فْ و مِ تُ أنيضْ 

 مػػػػػػػاالوكَ  ةً دَ جْ حازوا نَ  أدباءَ      ـٍ ارِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ال ـٍ بيف أكارِ يذ  ومُ 

 عااليا إشْ كؤوسُ  حربِ  نيرافَ    أشعموا فموؿ الش   ؽِ فْ ثاروا إلى صَ 

 قسػػػػطاال اً ر وعنب َمَدر العبيرِ   يا رابَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت تُ عمْ فا جَ رَ ـ غُ يُ تْ أبو 

  ما يريػػد زواال دامت وعيشٍ    ةٍ ذّ لَ عيـ وَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّ بأنواع الن اوخّمو 

و،ولكنو ال يتكئ عمى تفاصيؿ األمور كما فعؿ أبو فيسمـ يصور المجمس وما جرى فم
أمبًل كؿ مظير مف مظاىر الحضارة متوىذا اإلعجاب يعكسو  ،نواس، فأبو نواس معجٌب ببيئتو

عندىا بؿ عرضيا سريعًا  مـ فعؿ ذلؾ ولكنو لـ يقؼ متأمبلً التي أحاطت بالمجمس وبمف فيو، ومس
مًا مف عناصر الحيوية التي تمتعت بو صور أبي نواس، ولكف ىذا ال يخفي يمفأفقدىا عنصرًا 

 تأثير البيئة عمى كؿ منيما ولو كاف ذلؾ بدرجات متفاوتة.

 المصادر الثقافية -

الترجمة عف  اىتموابعد أف  ةخاصوبكاف العصر العباسي عصر عموـ وفمسفة، 
منوا باإلسبلـ إيمانًا غير آالمسمميف قد  أفّ  وقاـ الجدؿ الديني بتأثير الفمسفة.والواقع ،اليونانية

وحاولوا  ،طمعوا عمى الفمسفة اليونانية تأثروا بالتيار المنطقياتساؤؿ،إال أنيـ عندما  مصحوب بأيّ 
 وتمرسوا بالمنطؽ تمرساً ،أف يدرسوا الديف وفقًا لؤلساليب المنطقية، فنشأ لدييـ الجدُؿ والفقو 

لمساجد وشارؾ فييا، فكاف بيا في ا ؿ عف تمؾ الحركة بؿ ألـّ صارمًا ،ولـ يكف أبو نواس بمعز 
طبلع واالتصاؿ لمشاعر عف الثقافة واال ر فيو، فبل غنىً عي أف تتسرب إلى شعره وتؤثّ مف الطب

باآلخريف، وىذا سيدفع بو إلى مسايرة ركب العصر وحّس الناس وقضاياىـ،وىذا العنصر يمنح 
مة التي تمّيز شاعرًا عف شاعر، فيي ميوالثقافة مف العناصر ال لعمؽ وُبعَد الرؤى والتنوع،االشعر 

مثقافة دوٌر في تنمية العمؿ الفني ليس متؤثر في بنية القصيدة، ولغتيا،وخياليا، وصورىا، لذا ف
العناصر الفنية األسموبية، وبدوف الصقؿ الثقافي  بؿ تمّس  ،عمى مستوى المضموف فحسب

أوىامًا ال طائؿ منيا،فالشاعر الذي ينغمؽ عمى نفسو ال  أو ،ّجا سطحياً فلمموىبة يبقى الخياؿ 
 شعره محاكاة ألشعار مف سبقو دوف تجديد أو إبداع. يأتي بجديد في شعره،بؿ يظؿّ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 *عقاال:مرض ينقبظ منو عرقوب الدابة، ينظر: ابف منظور،لساف العرب، مادة )عقؿ(
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ة وأدبي ةد تنوعت المصادر الثقافية ألبي نواس ومسمـ في شعرىما،فكانت بيف تاريخيقو 
ج مز ودينية وجغرافية واجتماعية وسياسية وفكرية وفمسفية، ويفوؽ أبو نواس مسممًا في قدرتو عمى 

ومف أمثمو  ،ىذه العناصر في قصائده فجاءت مذابة في رؤى الشاعر منسجمة مع موضوعاتو
 :(1)ذلؾ ما قالو أبو نواس في ِقَدـِ خمرتو معتمدًا عمى العمـو الفمسفية

 ورُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابػػػػػػػػسرى وَ سْ كِ  تْ بَ ف ُنسِ إ   ا ػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػئآبا رُ غَ صْ أ كريمةٌ 
 عنػػػػػػيا المقاديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُ  تْ يَ وُعم      وُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامَ أي   رُ ىْ طوى عمييا الد  

 ػػػػػػػػػرُ ػػػػػيػػػػػػػص  بػػػػػػيا ال ؼِ صْ الى النّ  صار                   ذاإتى ػح ،ص ػػػمُ خْ ػػتَ  ؿْ زَ ػػفمـ تَ 
 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورُ  ػػوِ ػػػػػصِ حْ بو أو يُ  فاً طْ لُ     رٌ ػػػػػػىَ وْ ػػػػػػػجَ  ـْ قُ لـ يَ  وحٍ رُ جاءت كَ 

صوفية  فة واضحة في ىذه األبيات، فالخمر التي يتحدث عنيا خمرإف معادلة الفمس
مرتو روح تجردت عف خذات الصوفي في ذات اهلل. ف حؿُّ ذات الشاعر في ذاتيا،كما ت تحؿُّ 

ة مف النور ذاتو فيو ال فولطا ة، وقد جعمتيا أشد اختفاءً فألنيا بمغت بذلؾ غاية المطا؛ الجوىر
 يستطيع ليا احتواء.

 :(2)ىو يتحدث عف دبيب الخمر في النفس قائبلً  وىا

 عقؿِ ػػػػػزِة الػػػػػػػػريػػػػػػػػغ س  حِ ػػػػػػػػػػػػػػػػإال بِ    ػػػػػػػو ػػػػسُ فأتاؾ شيء ال تلمِ 

 و وتنتشي بو، فالخمركالولوج إليو إال بالغريزة التي تتممو  ،ال يمكف فيمو فدبيب الخمر
صعب التفسير، لذا فيو يستغرؽ في ذلؾ السر  ، ولكف لغز الخمرالحياة أو الحبّ  كمغزلديو لغٌز 

 :(3)فيو دوف أف يفيمو، وىو يؤكد ذلؾ بقولو وينعـ وممأيت

 ىو في رجـ الظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنوف    تىػػػػػَدّؽ معنى الخمِر، ح

 ػػػػوفِ فػػجُ ػػػػػػْ ْرِؼ الػػػػػػػػف طػػػػػػػُر مػػػػػػػظِ   )ـ(  ػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػا النّ كّمما حاَوَلي
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 294،نفسو (2)
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َرجُ ػػػػػػيػػػػػػف خَ ػػػػػػػعَ    يراً ػػػػػػػػػػػػػَرَجَع الّطْرُؼ َحس  وفِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِؿ الػػػػز 

ـْ في ال ـْ َتقُػ  فِ ػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػَف الػػَيقػػػػػػػػيػػػػػْت َعػػػػَ ذ بػػػػػػكَ    ػػػػػػػوْىـِ إالّ ل

 ػػعيوفِ ػػػػػػػالػػػػػػػػػػػػػػػػّرى بػػػػػػػػػػػػحَ ػػػػػػػػػَ تػػػػػػيُ    ػػدرُؾ ما الى تُ ػػػػػػمتػػػػػف

في أنو رأى الخمر روحًا ،وأمعف في فيـ سرىا، فبدا نواس الخمرية  يفمسفة أبوتجمت 
ليا بنشوة روحية ترتقي عف الواقع الحسي المادي ،وعمى الرغـ مف الحديث عف عربدتو  منجذباً 

كما يتحدى الصوفيوف روح اهلل  الخمرياتو يجد شاعرًا يتحدى روح و، إاّل أف الدارس لخمر نو مجو 
 :(1)ومف ذلؾ قولو

 فرحاػػػػػػػػػػػػػال ؾإلى معقول أّدتْ    إذا استنبطت سورتيا  ؼٍ رْ صِ  

رتيا(مما أدى إلى تحوؿ وقد أفاد الشاعر ىنا مف التعبير الفقيي في قولو )استنبطت سو 
 مف كونيا لذة ُشْرب إلى لذة تأمؿ. لذة الخمر

بوصفيا معتقة قديمة فيكوف عمميا في شاربيا أقوى وأشد، ثـ  الخمرويتعامؿ مسمـ مع 
وصؼ شدة أنيا لـ تعالج باأليدي مف عصر وغيره بؿ صارت وحدىا خمرًا وىي السبلفة، ثـ 

وىي إحدى فئات الخوارج الذيف يغمي في دميـ وغميانيا، ورية( ر )الحالخمر في نفسيا بشدة حقد
انية في الداللة عمى إشارة إلى اإلفادة مف المعارؼ اإلنسسعير القتاؿ عمى أىؿ السنة وىذا 

ف كانت قميمة حيث يقوؿ معاني الخمر  :(2)حتى وا 

  ة البْعؿِ مَ مِ سْ ساب،مُ نْ األَ  ةِ ي  مجوسِ    ةِ وَ يْ ػػػػػػػػػػػػ،قَ ؾَ مْ ابيا المُ ر  شُ  ومانحةٍ 

 ؿِ خْ الن   ؼُ عَ يا سَ ع لَ طَ قْ ولـ يُ  بنارٍ    ياػػوقرُ عُ  جفْ يَ شمس لـ تُ  ةبربي

 :إلى قولو

 ػيا يغميػػػفي جوفيا دمػػػ ةٍ وري  ر ح  ٍر ػعاصِ  ءَ طْ كى وَ تَ ػػػػػػػشْ ،ال تَ  ةً قَ ت  عَ مُ 

                                  

 97الديواف،  (1)
 37-35،لديوافا (2)
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ف كاف ذلؾ بشكؿ خفي فيكوف   وبالتالي فإف الدارس يدرؾ أثر السياسة عمى الشاعر وا 
 :عمى النحو اآلتيالرابط بيف الشعر والسياسة 

 الخوارج الخمر
رجت عمى الصحابة ىي أوؿ فرقة خأـ الفرؽ و  أـ الخبائث

خويصرة التميمي حيث خرج ذو ال،الكراـ،بؿ رأسيـ
 .عميو السبلـعمى الرسوؿ 

تضفي عمى شاربيا تخيبلت باطمة  الخمر
 .مف ممؾ وشجاعة

الخوارج دندنوا حوؿ الحكـ والممؾ،وقد رأوا في أنفسيـ 
 .أىبًل لذلؾ عمى الرغـ مف تيورىـ وتسرعيـ

دوف أحدا يساسوف وال ير يُ  الخوارج ىذا شأنيـ،ال .ساس عمى يد عاصرأو تُ  جعالَ الخمر لـ تُ 
 .(1) يسوسيـ

 
 االستعداد الفطري -

وىو مصدر خاص مف مصادر الشاعر، ولو أىمية في تشكيؿ الصورة ورسـ معالميا، 
ف كانا شاعريف عُ   ؼَ رِ وقد بدا أثر ىذا االستعداد بصورة أكبر لدى أبي نواس منو عند مسمـ، وا 

درجة عالية مف الشاعرية، إال أف صور أبي نواس بدت ذات نضج فني، فمالت إلى بكؿ منيما 
وقد عكست واقع الشاعر بكؿ حيثياتو، ولوال وجود االستعداد  ،وؼمألاإليحاء والخروج عمى ال

كة سطحية ،وعمى الرغـ مف أنيا تمس الواقع في بعض مواضعيا دوف ركيالفطري لجاءت 
ماس يؤثر في الفاعمية الفنية والقيمة النفسية والصدؽ وىو تماٌس غير مقصود، إال أنو ت ،زخرفة

ومسمـ في صوره ُمقّمٌد أكثر منو مبدع كما عند  ،لشاعرا ىوليس لفتور فني أو قصور خيالي لد
 :(2)ح أبي نواس في شعر مسمـ حيث يقوؿأبي نواس بؿ إف الدارس يجد رو 

 مف عند قاتمي ذحمي ابػػػػػمُ طْ وال تَ   ػػي ػػبا قبمرَ شْ اح ال تَ أديرا عمّي الرّ 

                                  

 http.www.akssa.org.vd، منتديات دعوة الحؽ السمفية،الخمر والخوارجشاكر،أحمد،  (1)
 33: الديواف (2)
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وكؿ ما دار حوليا عمى حيف أف صور مسمـ اختصت  وصور أبي نواس خدمت الخمر
 :(1)يو القائؿف ،وىما ميدانا الشاعر ة والخمرأبالمر 

 يف النجؿِ عوأغدو صريع الراح واأل العيُش إال أف أروح مع الّصبا  ىؿ 

 :( 2)وقولو

  ػػػػػػػؿػػػػػػكحػػػأصريع مداـٍ كؼ  أحور   ػػػػْدا وسأبيَت مَ  فْ إاّل أَ  وما العيُش  

واالستعداد الفطري ألبي نواس ىو الذي دفع بو لتوليد صور كاريكاتورية تجمع بيف  
 :(3)نقيضيف ففي قولو

 وحَ البارِ  كو َسَيرَ ػػػػػػػػػػػػػشػػػػػػػػػػػت ؾَ ػػػػأن    ػػػػػػى ػػػػػػػػػػػػػػػػدليٌؿ عم تفتير عينيؾَ  

  حوالَ صِ  ،ياػػػػػػػب ِبت   يمةٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػمف ل   وُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالُ يٌء حوْجٌو سَ  ؾَ يْ مَ عَ  

ذلؾ عرؼ فالسير ليبًل في العربدة والمجوف ىو الصبلح في اعتقاده، وقد خالؼ ب 
ي بقايا الميؿ والسير ،ومثؿ ىذه الصورة التي تظير الصبلح عمى وجو المرء ف األخبلؽ بؿ تحداه

ولكنو سرعاف ما يدرؾ أف وراء ىذه المبلمح الساخرة وجو مأساة  ،تستخؼ القارئ وتستضحكو
لى يق مف  أيف يرتاح إليو، فينيض ثائرًا ييز بعيدة ، وجو اإلنساف الذي ال ييتدي إلى قرار وا 

 يـ .اتمعتقدات الناس وتصرف

 أنماط الصورة الشعرية -

عرية عند أبي نواس ومسمـ بأنماط عدة،ولـ تكف كؿ صورة قائمة ت الصورة الشقد تجمّ ل 
لفت الصور الشعرية جميعيا في تشكيؿ النص األدبي الكامؿ ،وما ىذا التقسيـ إال آبذاتيا بؿ ت

 شكؿ مف أشكاؿ تنظيـ الدارسة وتبويبيا.

                                  

 43: الديواف (1)
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 الصورة المفردة -

 الوحدات لؼآوتت،المعنويةلو داللتو النفسية و  اً يوىي أصغر وحدة تعبيرية تمثؿ جزءًا تصوير 
لتصؿ إلى الصورة المركبة التي تعكس رؤية الشاعر وىي األشمؿ واألكثر  وتتفاعؿ فيما بينيما

تعقيدًا،ذلؾ الشتماليا عمى صور عدة مفردة مبنية بناء محكمًا مف خبلؿ عبلقات خاصة معنوية 
وتراسؿ الحواس وغيرىا، خيص والتجسيـ ششكؿ مف خبلؿ التشبيو والتتونفسية،ومثؿ ىذه الصور ت

 مف عناصر وىي تأتي متبلئمة مع غيرىا،مكونات التصويرمف المفردة ىي  ولذا فإف الصورة
 مفضاء الشعري .لالتشكيؿ 

 التشبيو (1

ما وفي ىذه ويغمب التشبيو عمى الصور الشعرية عند أبي نواس ومسمـ في خمرياتي 
ير األصمي الذي تدور حولو تمؾ وتؤدي دور المث، ةتنمحبوبة فا التشبييات تظير الخمر

لجمالية في تشكيؿ التشبييات وتتداعى، إْذ يؤدي التشبيو ىنا وظيفة توكيدية، إضافة إلى وظيفتو ا
يبرز الشاعر مف خبلؿ التشبيو حجـ ذلؾ الجماؿ مف خبلؿ التدفؽ التشبييي ف الصورة الفنية،

برازىا،فالخقوـ عمى تشيالمسترسؿ الذي  في شدة صفائيا ناٌر، وفي نعومة  مرقيؽ فكرة الجماؿ وا 
 -:(1)ومف ذلؾ قوؿ أبي نواس ،رىا شعاع شمسيحركتيا لساٌف،وفي قوة تأث

 ُر تّطِردُ اواألني فييا الّدساِكُر،  ِص، ُمشِرَفة ً بُقُصوِر الُقفْ  يا ِطيَبنا
 َط الكأِس تّتِقدُ كأّنيا الّناُر وسْ    َلّما أَخْذنا بيا الّصيباَء، صافَيةً 

 دُ عِ ْرتَ تَ  َصْفرَاَء، مثَؿ ُشعاِع الشمس،   بِطيَنِتيا مف بيِت خّمارٍ  جاءْتؾَ 
ـَ كا  ِقدُ عَ نْ التْيييِؼ يَ  َظْبٌي يكاُد مف   مناِطُقوُ  ُغصِف قد ُشّدتْ لفقا

 الجػػسُد  َؿ الّمساِف َجػَرى واستمسؾثْ مِ   تْ ثَ عَ فانبَ  فاْسَتّميا مف فـِ اإلبريِؽ ،

 ف طرفيو حسياف، مألوفاف في الواقعويظير مف خبلؿ ىذا التشبيو أ 

 الشعاع        الخمر                                       

   رالنا    المساف                                            
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براز قوة شعاعيا الذي يساوي شعاع إؿ الشاعر ىنا أراد تأكيد صفاء خمرتو في ولعّ 
يجسد بالتشبيو صورة متكاممة األطراؼ،يقرب بيا المعنى وىو ،لمتقدةار ارىا بالنيقوة تأثو الشمس، 

ـَ كا)عف طريؽ التمثيؿ ففي قولو : فانبعث مثؿ المساف (و) ُقوُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ مناط ُغصِف قد ُشّدتْ لفقا
ف صورة جميمة مميئة بالحركة والحياة، فالشاعر عندما اختار الغص (جرى واستمسؾ الجسد
إنما أراد أف يبيف نعومة حركتو التي تشابو حركة الغصف الطري،  ،والظبي لتصوير الساقي

ص معالـ الجماؿ كاممة في ىذا الساقي مف الظبي، وكأف الشاعر لخّ شابو ي ذيوجماؿ عوده ال
 . ؽحركة الغصف الطري والغزاؿ الرقيبخبلؿ التمثيؿ عميو 

النفس المتعبة  ةىذا الشعاع مصباحًا ينير عتموييتـ أبو نواس بالخمر وشعاعيا ويتحوؿ  
 :(1)فيقوؿ ،عنده حيث يشبو خمرتو وىي تسري إلى فمو بالمصباح

 تاحارْ مُ  تُ حْ بَ صْ يا أَ يْ ي إلَ إنّ     راً كْ واسقني بِ  َس أْ كَ الْ  فاستعمؿِ 

 باحاصْ بيف مِ ارِ الش   ـِ إلى فَ     ا ػػػػػػػبي كأفّ  فاً رْ صِ  ،ىاقاً دِ  كأساً 

 احػػاف  تُ  *موؽِ خالط ريُح الخُ                     حٍ دَ في قَ  موؽِ خُ بيا كال ىُنؤت

عند  طرؼ حسّي آخر متولد عف طعـ الخمرعنده طرؼ حسي وقد ربطو ب فشربة الخمر 
يا إلى فـ شاربيا،يصاحب ىذا الحسي طرؼ معنوي نفسي سببو األثر الناتج عف مشاعر ولوص

يا ،فكانت مثؿ المصباح مميغصمت عمى ما يطفئ الفرحة والسرور التي غمرت النفس بعدما ح
بالمصباح يصاحبو المعنوي  والذي ينير عتمة ما حولو،فالحسي المتولد عف شرب الخمر الشبي

 النفسي المتولد عف الفرح والسرور.

ميتمًا اىتمامًا كبيرًا بتشبيو الخمر بكؿ مالو إشعاع، وكأنو ىنا كاف نواس  اأبأف ويبدو  
و بمنزلة الشمس أو القمر لتحظى بالسيطرة عمى اآلخريف مف خبلؿ لفت يسعى لجعؿ خمرت

 : (2)أنظار الجميع إلييا حيث يقوؿ

                                  

 116، الديواف (1)
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 شاحػػػػػػػػػدَ قْ أَ و  بطاساتٍ  زاجِ عند المَ    تْ ػػػػػػػػػػػػػػػػصَ ، رقَ فاً قَ رْ ، قَ قاراً ويا تعالي عُ 
 ػػػػػػػاحِ ػػػػػػػػػػػػػػػلمّ  ؽِ البرْ  عَ مْ مَ كَ  شعاَع نورٍ    خالطيا ذا ما الماءُ إموُس ي الش  تبد

 :(1)وقولو

 عف ضوء مصباحِ  وضوؤىا نائبٌ     ياػػػػػػػػػػتَ حَ بْ باكرت صَ  ةً مز وقيوٍة 
 ػػػػراحِ حْ رَ  يا في بطفِ تُ رَ ُعذْ  ض  تَ ُتفْ      اػػػػػيبُ قيا بالماء شارِ عمّ  حمراءُ 

 ضحضاحِ  في حافاتِ  تُ بُ ثْ كالقطر يَ      في حافاتيا حبباً  الماءُ  تُ بِ وُيثْ 
 ػػاحِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفّ  حس المسؾ في تفميتنفّ    ست في وجوه القـو ضاحكةً تنفّ 

التشبيو اعتماد الشاعر األلواف المشعة المميئة بالحياة،وىذا ىو ىدؼ  ويبلحظ في ىذا
في تمؾ األلواف المشعة المنبعثة عنيا، وال يكتفي  تتجمىالشاعر فالخمرة ىي الحياة،وحياتيا 

يؤلؼ الشاعر بيف التشبيو والتشخيص،فانبعاث الرائحة  فشاعر بذلؾ بؿ يزيد الصورة فاعمية حيال
الجميمة مف الخمرة تشابو انبعاث األنفاس الطيبة مف صاحبيا،وقد اعتمد الشاعر ىنا عمى 

ْبِح ِإَذا َتَنف َس معنى قولو تعالى) وففي الديني في بيتو األخير وموروث خمرة في ل، فتنفس ا(2)(َوالص 
فتعيد الحركة والبيجة والراحة لمف  ةيزيؿ اليـّ عنيـ وكأنيا نسيـ الحيا وجوه شاربييا وضحكيا ليـ

عكس ذلؾ التفاعؿ الحاصؿ بيف ىذيف الطرفيف فيي مخموؽ ينعـ بكؿ صفات يتعاطونيا، وقد 
 الكائنات الحية التي تؤكد حياتيا ونشاطيا.

 :(3)قولو ويجيء التشبيو أوغؿ في الخياؿ كما في

  َشموسِ  جاجِ شديدةِ  بطش في الز     ة ٍ ػػػػػػػػْنُت عمى عذراَء، غيِر قِويّ ُجنِ 
 سِ ػرو ػػػػػػػػػع أسِ ػَي ر ػنثػْرَت عمييػا َحػمْ    اػػػػػػػػػػػَ َسيا عْنَد الِمزَاِج كأن يكأ ترى
 حبيػػػػػػػػسِ  ؿ  رار كُ ػػػػػػػػػػػػػػمف األس يدبْ وتُ    مف الحشا الضميرِ  أستارَ  ؾُ تِ يْ تَ فَ 

يزيد لوعة المشتاؽ  رَ عْ فالخمرة أصبحت عروسًا يشتاؽ إلييا كؿ مف أحبيا، ولكف الش   
العروس المنشور عمى بالمزج بالماء يزينو  ناتج عفباب حر ما اعتبلىا مف وّ إلييا حيف يص
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لتتمكف رأسيا الحمي،وىذه المعطيات تشكؿ عنصر جذب لمقارئ والشارب معًا، فيي تشدىـ إلييا 
مف اإليقاع بيـ وكشؼ أسرارىـ وىتؾ خباياىـ، فالسحر الذي طغى عمى صورتيا جعميا قادرة 

 عمى أخذ ما تريد مف شاربيا فصارت ىي الفاعمة وغيرىا المفعوؿ بيـ.

ويعمد أبو نواس إلى التشبيو البميغ مزيبًل كؿ الفواصؿ الفارقة بيف المشبو والمشبو بو  
 :(1)ومف ذلؾ قولو ،قة بينيما وكأنيما شيء واحد ال فارؽ بينيماوىذا دليؿ عمى قوة العبل

 الس ربػػػػػػػػػاؿِ  قةَ ػػػػػػا رقيػػػػػػػػػواسقنيي   لؿِ ػػػػػػػػػػػػػػػر ج بدارس األطفال تُ 
 ي الػػػػػخلؿِ رْ ػػبُ  افُ ػػػػػػما الزّ ػػػػػػوبراى   اػػػػػػػػػػػمات أربابيا وبادت ُقراى

 الؿِ ػػػذيٍذ زُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍب لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحسٍف طي     يٍء ػػػػػػػػػػػػيا كؿ  شكأن رٌ كْ فيي بِ 

 :(2)قولوو 

  واْشَرْب عمى الَوْرِد مف حمراء كالَوْردِ   ندِ ػػػػػػػال َتْبِؾ ليمى ، وال تْطَرْب إلى ى
  يِف والخػػػػػػػػػػػػد  أْجَدْتُو ُحْمَرَتيا في الع شاربيا كأسًا إذا انحَدَرْت في حْمؽِ 

 ػػػػد  ػػػػػػػػػػػػف َكؼ  جاِرَيةٍ  َممشوَقةِ  الَقػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  ْؤُلؤةػػػػػػػلُ ، والكأُس  ياقوتةفالَخمُر 

صور الكأس التي  كماأحٌد،  ياسْ فخمرتو ىي فتاتو البكر التي لـ يممسيا أحٌد، ولـ يدنّ  
وكأف أبا نواس يبحث في قاموسو المغوي عف كؿ ما يعمي ، دليؿ الطيارة بالمؤلؤةَحَوت الخمرة 

 قوية أو طاىرة نقية. ةً شعّ شأف خمرتو ويجعميا مقدمة سواء بجعميا مُ 

ضفاء عنصر الحيوية عمييا إويعتمد الشاعر عمى الصوت والحركة في   براز تشبيياتو وا 
 :(3)حيث يقوؿ

 ْغشى عيوَف َندامػػػػػػػػػػػػػػاىا بألالِء تَ   ة ٍ ػػػػػػػػػػػِب صافيةٍ  مف َصْدِر خابيَ ِلُشرْ 
ـُ َوش   *ديباجُ   يا،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقَرعُ كأّف َمْنَظَرىا، والماُء ي  ػػػػػػػػػػػاِء غانَيةٍ  ، أو رْق
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 مف خمر عانةَ ، أْو مف خمر ُسوراِء   تّف مف َمرٍح، في كّؼ ُمْصطبٍح َتس
 ػػاءِ ػػػػػػػػػػػػَتْرجيُع فأفػػػػػرْجُع الَمزَامير، أو   ـُ ػػػػػػػػػػػػػػػُ ػػػػػػػْرَقَرةَ  اإلبريؽ َبْيَنيكأّف قَ 

فصورة   وتشبيو المسموع بالمسموع ؛وفي ىذه الصورة المفردة نجد تشبيو المرئي بالمرئي 
اج بحسف نقشو، وصوت قرقرة اإلبريؽ يشابو بوالكأس وما اعتراىا مف اضطراب تشابو الدي الخمر

ؼ إلى اضويوىذا يعكس المحافظة عمى المعادلة الطبيعية بيف أشياء الوجود،  صوت المزامير،
اظ ذلؾ تمؾ الحركة النفسية التي يعكسيا الشاعر مف خبلؿ توظيفو أللفاظ الحركة مقترنة بألف

ثـ إف ىذه الصورة ،وعانة وسوراء موضعاف لمعرب  ،صباحاً  الزماف والمكاف حيث شرب الخمر
الحضارة العباسية التي كانت نتيجة تفاعؿ الحضارات العربية واألعجمية مف وجوه  تقدـ  وجياً 

  المجتمع العربي. ت)الديباج،التوشية، التطريز( وىي فنوف فارسية في الممبس غز 

يقوؿ أبو نواس في وصؼ ساقي ،ياطوفي تشبيو آخر يعتمد امتزاج األلواف واختبل
 : (1)الخمر

 دـِ ػَ ػػػقػػإلى الَ  رنوِ ؿ مف قْ مِ كْ أُ   جٍ نَ ،ذي غَ  أغف   مف كؼ ظبيٍ 

ـِ ػػػػػتمػػػػمحْ  ُدَوْيفأو  ـٌ مِ تَ حْ مُ   ػػػػػػػوُ ػػػػػػػػػػػػػػػفػٌة روادِ ج  تَ رْ ، مُ دُ أغيَ   ػػػ

 ػدـِ ػػػاىما بػػتنبت وجرِ شْ قد أُ   ػا ػػػػػػػػػػيو في بياضيمػػػخدّ  كأف  

ـِ ا عمى العارضيف بأقمطّ خُ   اػػػػمػػِ في سوادى دغيوِ صَ  ف  أَ كَ   ػ

ـِ ػػػػػقيا راىٌب عمى صنعمّ   رة ػػبّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌة محػػػػرّ دُ كأنو   ػػػػ

الذي تزينت  ُحسنا بمزجو بحمرِة الدـزداد اخد الساقي عبلمة جماؿ ،ولكف جمالو  ضابيف 
ف بو الخدود،ثـ يأتي األسود ليزيد الوجو بيجة،ولكف أبا نواس يبدو ممعنا في التصوير حتى يظ

 ،وا عمى خديّ القمـ األسود أي أنو ُرِسـَ رسمً القارئ أنو يرى الساقي أمامو مباشرة وقد ُخط  شعره ب
وىذا يدؿ عمى مدى اىتماـ ىذا الساقي بحسف مظيره وىندامو، ومدى إعجاب الشاعر بو ومف 

منزلتو في  ىمة داللة عدر قيا الراىب عمى صشبيو بالدرة المميئة باأللواف التي عمّ  ،شدة إعجابو بو
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بيو فيو و بوصؼ الساقي وقد أكثر مف التشنفس الشاعر، وقد ظير اىتماـ الشاعر في خمريات
والساقي في تشبيو واحد حيث  ما قرف بيف الخمر ظبي ،أو غصف باف،أو بدٌر،وغالباً  تارة
 :(1)يقوؿ

 الكلـِ  رخيـِ  شادفٍ  ِمْف يديْ    خميمي  تَ عاطينيا ،كما وصفْ 

 المداـِ  بموفِ  يُرهتػػػػػػػػتف شيبَ    اراً ر و حو اقمتيْ حر مُ الس   ـعمّ 

 با في نظاـكّ رُ  يفر بدْ ػػػػػػػػػػػػػػل يا   بدرٌ  ةُ داموالمُ  البْدرُ وجيو 

أبا نواس كاف يأتي في تشبيياتو بعناصر مف الطبيعة تمتاز بجماليا  فّ إ :ويمكف القوؿ 
أو ساقيو الذي َوَجَد فيو  حبوبتو الخمرجمالي المتوافر في موحسنيا مف ناحية إلبراز العنصر ال

فقد اختار مف  د الراحة فييا.ض بو عف أشياء أخرى، فالنفس البشرية تألؼ الطبيعة وتجما يعوّ 
ولمعانو مرة أخرى ،وكأف الشاعر ىنا  ، وضيائو مرة،ةمتاز بعموه مرّ يشبو بو، ولكنو المالطبيعة 

ليذا اختار الشمس والقمر والضياء والنور والمؤلؤ ،و زيؿ تمؾ النظرة التي لحقت بالخمريحاوؿ أف ي
 فييا والياقوت؛ ليدفع بالقارئ لمتعمؽ بيا كما يتعمؽ نظره في السماء بما أبدع اهلل عز وجؿ

 صنعو.

ولمسمـ تشبيياتو التي أبدع فييا تصوير خمرتو،مازجًا بيف الحركة والموف والصوت حيث 
 :(2)يقوؿ

  ؿِ ػػػػػػْ حبل كُ  الخريدِ  عيفَ  كما أسبمتْ    سبمتْ ف َعْيَنا فأليا في الدّ شققنا 

  ؿِ ػػػػػػػػػػػػػػأو ِحجْ  في دماليجَ  دٍ ِعقْ  ئَ آلل   اػػػيحيف يشجّ  الماءِ  كأف ُحبابَ 

 ؿِ زْ عاع عمى البَ ت كالشّ إذا ما استدرّ    ره ػػػػػػػػػحْ نػػػػػَ  ؾّ شُ  كأف فنيقا بازالً 

  ؿِ ػػػػبْ النػػْ  قعةَ ػػػػػػػػػػػػف قعجسْ يا أوْ أباريقُ    في رياضيا  ُعّكفاً  باءً ظِ  كأفّ 
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و مف زجاجتيا أ ظات األولى التي تخرج فييا الخمرا بتصوير المحيبدو مسمـ ميتمو  
ولعمو أراد بذكر  ،دنيا، وىي في خروجيا تشبو فيضاف دمع المرأة المحتشمة مف عيونيا ببل ُكْحؿ

ا كإحداؽ الكحؿ بالمقمة،ثـ ينزؿ الماء عمييا يبالكحؿ الزفت الذي يكوف حوؿ ثقب الخابية محدقًا 
، ثـ بأوؿ الخمري أحاطت فالماء عنده كاف مثؿ حبات المؤلؤ الت ؛ليجرحيا، ولكنو ُجرٌح غير مؤلـ

نبعث مف نحر جمؿ ،وفي ىذا التشبيو ما يثير النفس، ايب دـ بعند ثقب الخابية بص و صبيايشب
ئ عمى داللة كممة النحر فيي الطعف في أصؿ حمؽ فيو مف ناحية صورة منفرة إذا ما وقؼ القار 

نيؽ وصواًل إلى داخؿ صدره ،والطعف فيو األلـ والحزف، ولكف الشاعر عندما استخدـ فال
كممة)الفنيؽ( وىو األبيض عند النحر أدى إلى إكساب التشبيو داللة جديدة ،فيو يؤكد ىنا حمرة 

وره في البيت ف التخمير .ويؤدي الصوت دوىذا داللة الجودة وحس ،خمرتو عند سيميا مف دنيا
ة األعناؽ وىي تنبعث مف دنيا دفعت باألباريؽ لموقوؼ منتصبة ممتد األخير، فصوت الخمر

عند بالشراب، وىي في حاليا حاؿ الظباء التي أحست بحركة راـ، أصدرت نبالو صوتًا  يئةمم
 ت خوفًا منو .قاصطكاكيا، فرفعت رؤوسيا وتشوّ 

 :(1)بالحديث عف لوف خمرتو وتعدده ،حيث يقوؿ تشبيياتو ميتماً  ويبدو مسمـ في 

 ذىبِ عمى  ؾِ مْ ر ِمف سِ تحدّ  درٌّ    ا ػػػػػػيقرعي الماءِ  يبُ بصو يا كأنْ 

بالذىب في صفرتيا ليقرعيا  ةفالماء الشبيو بالمؤلؤ في نقائو ينزؿ عمى الخمرة الشبيي 
 الخمر ةقميؿ حدتالتي كاف يقوـ بيا الساقي لوما ىذه األلواف إال إلظيار األعماؿ  ،ياتدحويخفؼ 

 :(2)ومف ذلؾ قولو ،والتخفيؼ منيا

 بُ يا الَعػػػػػػػػػػػرَ بُ أربا ةٍ يودي  صيبا ي   ػػةٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػصافي ـِ رْ كَ بنات الْ  ِمفْ  وقيوةٍ 

 ر أبُ جياليَ  ر  مف الرضاعة في ح        وليا ػػػػػػػيافي إغذائ سِ مْ إلى الش   ىمنْ تُ 

 ػػػػػػػػػػػػػػبُ يِ تَ مْ النار تَ  فييا شرارَ  كأفّ   إف ُمزجت فراءَ ػػػػػػػػص تْ زَ رَ بَ  فْ حمراء إِ 
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  ػػػػػػػػػػبُ ضِ تَ خْ مُ  ادِ ػػػػػػصرْ فِ ما ىو بالْ كأن     ػػػػاػػػػػػػيتِ رَ مْ ساقييا بحُ  ؼ  كَ  ّمرةٌ حَ مُ 

ي محاولة منو إلثارة قد اعتمد مسمـ في ىذه التشبييات إبراز األلواف في لوحتو الشعرية ف 
الرائحة، و  ،المممسو األشكاؿ،و األلواف، :استحضارالمتمقي ،فالشعر تصورات تستمتع الحواس فييا ب

 واألحمر عند مسمـ مشبع، وذلؾ مف قولو) حمراء، .في الصورة الشعرية جميعيا تتداخؿلالطعـ، 
ذا ما يتوصؿ إليو القارئ مف محّمرة( وىذا الموف لوف ىجومي يرمز إلى القوة والقدرة والصمود، وى

قادرة عمى عكس لونيا عمى يد ساقييا،وقد صمدت الَخْمُر الموف فقد كانت  ااستخداـ مسمـ ليذ
ار الممتيب المائؿ لمحمرة، وعميو فإف نوكانت أشبو ما يكوف بشرار ال، أماـ الماء عند مزجو بيا

 ،أو الحرارة ،أو الرقة ،أو العنؼ ،فأو الحز  ،ضمنية كالفرح يٍ لؤللواف والخطوط في التصوير معان
 .(1)أو االتزاف ،أو االضطراب ،أو البرودة

لقد كانت ىذه الصورة المفردة التي اعتمدت التشبيو بيف طرفيف وحركة األلواف بداخميا  
بؿ ىي شراٌب يسمح لمحياة بالتدفؽ  اً عادي ؼ مسمـ مف خمرتو، فيي ليست شراباً تعبيرًا عف موق

بر تعبيرًا إيحائيًا عف موقؼ أو حالة أو رؤيا يمجأ ، وبالتالي فإف الصورة تعّ حوليا في كؿ ما
الظاىري، ثـ  تناغمياىا، ويفقدىا كؿ تماسكيا و الشاعر فييا إلى بعثرة األشياء والتبلعب بعناصر 

الواقعة في المكاف، فالشاعر يفتت األشياء  ،يضيئيا ويسقط الخياؿ عمييا معاناتو ويعيد تركيبيا
ومف ىنا فإف المرئيات في  ،ؿ أمامنا، وال يبقى منيا إال صفاتياثي المائالبنتماسكيا ا يفقدىا لكي 

 .(2)الصورة ترتبط بالمسموعات والمشمومات والممموسات

 :(3)ومرة أخرى يعتمد مسمـ في تشبيياتو المفردة عمى المحسوس حيث يقوؿ 

 سِ جّ بُ ـو الُ يُ ب الغُ وْ مف صَ  بيضاءَ    يا تُ وْ ِمف حمِب الكرـو َكسَ  صفراءَ 

 يا جني  النرجػػػػػػػػسيتَ مَ حِ  فكأفّ    باُب فحاكيػاىا الحَ ذَ الوَ  و تْ جَ ُمزِ 

 في مقبػػػػػػسِ  ابو الص  مُ ليٌب ُتلطِ    ُب حممػػػػػػيا طمُ يا والماء يُ وكأن   
                                  

 119، تمييد في النقد الحديثينظر:غريب،روز، (1)
 96،الحداثة في الشعر العربي المعاصرينظر:حمود، محمد العبد، (2)
 132 -131،الديواف (3)
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  سِ يَ عْ أَ  ةِ يولَ الش   َلْوفَ  َعْف ُمْشَربٍ    ػػػػػت مسّ بَ تَ فَ يا مَ يْ ْت فدارى جَ مَ يِ جَ 

باألحمر الذي يتـ مزجو بالماء األبيض القادـ  يتدرج الشاعر في عرض ألواف خمرتو بدءاً  
 ؛ثـ يأتي دور التشخيص يكوف بالنرجس الندي الطريّ  وقد كاف حباب الماء أشبو ما ،مف السماء

ي لييب فإذا ى ،حتى تحمـ أصبح الماء إنسانًا يبلطؼ الخمر ، فقدالعبلقة بيف الماء والخمر ليبيف
ظيرت لونا كالشيولة أعيس تيا فتبسمت وأمدى شدّ  اربتو ريح الصبا، ثـ أيقنت الخمرالنار ض
بيف البياض والحمرة، فتبسميا ىنا أظير قبوليا بمونيا كالضاحؾ الذي يدؿ تبسمو عمى  وىو لوفً 

ىو ما كاف  الخمر أنواعأفضؿ  بيذا التدرج في األلواف التأكيد عمى أفّ يبغي  سروره ،وكأف مسمماً 
 نفسيا. البياض والُحْمَرة بشيادة الخمر في لونو بيف

ويشارؾ مسمـ أبا نواس في الحديث عف الساقية أو الساقي ويذكر تمؾ األوصاؼ 
 :(1)المعروفة مف رقة الجسـ وصغر السف وطوؿ العنؽ حيث يقوؿ

 ِؿ جْ الحِ  ةِ مَ عَ فْ مُ  طِ رْ ميوى القُ  بعيدةِ    َطْفَمةٍ  يـ ىيفاءَ وساقية كالرّ 

أراد أف يعكس ذلؾ الواقع الذي عّج بو المكاف، فيو ليس مف الشاعريف ر شاعِ ولعؿ كؿ  
ودفع الناس لئلقباؿ عمييا بعد ما غدت مظيرًا مف  لخمرامكانًا لممتعة فقط بؿ ىو مكاف لترويج 

مظاىر الحياة العباسية، ولذلؾ حرص القائموف عمى ىذه األماكف عمى توفير مقومات جذب 
ىي السبب الوحيد إلقباليـ عمييا، بؿ ألنيـ وجدوا أيضًا فييا  ، فميست الخمرلياربيف الشا

الجسد ىنا متحققة بالنظر إلى ىذا  ةوالمذة ىنا تصبح مضاعفة ،فشيواني ،مقومات الجماؿ األنثوي
 . النفس حاصمة بشرب الخمر ةالجماؿ وشيواني

 :(2)شاربيا حيث يقوؿعمى  رف أثر الخميبيا مسمـ ليبّ يأتي وصورة أخرى  

 في الوحؿِ  دِ قيّ المُ  يَ شْ بو مَ  تْ تمش     ؤابة شارب إذا ماعمت منا ذُ 

 

                                  

 42الديواف (1)
 42،نفسو (2)
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 :(1)وقولو

  يادُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػأق ـْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيِ وقِ في سُ    اربييا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػش كأفّ 

عمى حالة االستسبلـ التي يصؿ إلييا ىذا القيد الذي يذكره مسمـ ما ىو إال دليؿ  إفّ  
 يًا لمذة والمتعة التي يسعى إلييا.او سمرتو ليا، واالستسبلـ ىنا يصبح قاعشارب الخمرة بعد م

 . التشخيص2

د أساليب بناء الصورة المفردة وتتنوع، ومثؿ ىذا التنوع ىدفو نقؿ المفردة الحسية إلى تتعدّ  
اقات الشعرية المتباينة، ويتحقؽ ذلؾ بإكساب الماديات إشارات انفعالية كامنة تتنامى وفؽ السي

وىذا ما يسمى ،أو المعنويات صفات الماديات مف خبلؿ التشبيو أو االستعارة  ،صفات المعنويات
والتشخيص يتـ بإضفاء اإلنسانية  .بتبادؿ المدركات، ويندرج تحتو التشخيص والتجسيد والتجريد

يخمع األديب المشاعر أو الصفات البشرية عمى  عمى كؿ مف المحسوسات والماديات حيث
مف الوسائؿ الفنية القديمة التي تقـو عمى تشخيص مظاىر الطبيعة  ىوو  ،(2)الطبيعة الجامدة

،لتخمؽ الصورة عالميا (3)الجامدة في صور كائنات حية تحس وتتحرؾ وتنبض بالحياة
 .(4)عالـ األلفة بيف الموجودات في الكوف،الخاص

كائنا حيًا متمتعا بكؿ  ا الجانب التصويري حيف جعؿ الخمرأبو نواس بيذ ىوقد اعتن 
 :(5)صفات الحياة، بدءًا مف أوؿ خمقو حتى نيايتو فإذا ىو يقوؿ

ـِ ػػػػػػػػػحِ في الرّ  بِ يْ بخمار الش     التي اختمرت سقني الخمرَ اف  ػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػيـربعد ما جازت مدى الػػ   ػػػػػػػاالشباب لي نصاتَ أ تَ م  ثُ 

                                  

 242الديواف، (1)
 212، ترجمة محي الديف صبحي ،نظرية األدبرينيو ،ويميؾ،  (2)
 80، عف بناء القصيدة العربية الحديثةزايد ،عمي عشري،  (3)
 37، الصورة االستعارية في الشعر العربي الحديثالصائغ ،وجداف ، (4)
 329، الديواف (5)
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حيف جعميا جنينا ، ولكف ىذا الجنيف قد عبل رأسو الشيب، ثـ  ص الشاعر الخمرلقد شخّ  
، وفي ىذه الصورة عدٌد مف المفارقات وخو نضرة الشباب بعد الشيختعاود ة واجتيازه سف اليـر

ثبًل بدورة ولكنيا تؤكد اىتماـ أبي نواس بعنصر الحياة المتجدد مم ،التي تقوض نفسيا بنفسيا
 حيث الطفؿ والشاب والشيخ اليـر الكبير. ،الحياة

األولى ذلؾ في  ،فتاة ّدب  غذاء الحراـ في حميتيا بصورة ثـ يشخص أبو نواس الخمر 
 -:(1)الذي كاف سببو سيدنا آدـ وزوجتو حواء حيث يقوؿ إشارة منو إلى فعؿ الخطيئة األوؿ

 الحراـِ  ميا غذاءُ في جرِ  دبّ    عشٍر  بنتَ  ةً فيا سلنيفاسق

 :(2)وىي شابة في ريعاف شبابيا فيقوؿ

 يا ووثوبُ في كأسِ  ليا مرحٌ    ياشبابُ  ـّ ،تَ  لنا صيباءَ  فأبدى

والشعر في منتيى ،فتاة شابة مفعمة بالحيوية، ضحكتيا في كأسيا موسيقى صبلة  ياإن 
، الكفر صبلة، ول بخور فيي صبلة كونية، عالـ الكأس فضاء صبلتو الخطيئة ىالدرجات موسيق

ئقة الحتواء المطمؽ تاالشعرية ىنا توحي بأجواء نفسية  المذاذة معابر صبلة، فالصورة ترانيـ
 والرمزية نزوع إليو وتوؽ الحتوائو.

 :(3) ومف ذلؾ قولوثـ ىي عنده عجوز شمطاء 

 عف حواء األخبارَ  ربّ تخو    و شِ ثيدمًا مع شِ آشمطاء، تذكر 

صار لممسافات الزمانية عيبًا فييا، بؿ ىو اختوالتقدـ في السف ىنا ليس  
تكثؼ أبعاده في وحدة النفس والشعور ،ذلؾ أنيا ت،وتجسيد لتاريخ البداية والنياية، فوالمكانية

نوع  ،ثَفِذْكُر آدـ وحواء وابنيما شي اعتمدت الموروث الديني مع انتفاء عناصر الوصؼ والسرد،
 مف اإليحاء والتمميح .

                                  

 363،الديواف (1)
 56،نفسو (2)
 28،نفسو (3)
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مرتو فتاة بكرًا تتمتع خلتشخيص، بؿ يتجاوز ذلؾ حيف يجعؿ نواس بيذا اوال يكتفي أبو  
 :(1)حيث يقوؿ  متعةلفتاة البكر التواقة لمبكؿ مقومات جسد ا

  س األحياءِ أنفُ  نفس تشاكؿُ   فاحبس يديؾ عف التي بقيت بيا 

 راءِ ذْ ؽ العَ كتضايُ  قتْ وتضايَ    في كأسيا  تْ فَ حيف تشوّ  تُ مْ قُ قد 

 حشاءِ باأل شاءِ حْ األ ؾِ وتشب     ني فاسكُ  ّض المراشؼِ مف عَ  الُبد  

، يدعوىا كي تيدأ وتستكيف، أو مؤاتيةإف الشاعر ىنا أماـ خمرة عذراء، غير مجربة  
ليأخذىا بيف يديو، فيطفئ شيوتو، ويبرد جحيمو في عناؽ وحشي التوحد، وفي ىذه األبيات ما 

 ،واحد، وفناء روحيف في روح واحدةفي جسد يشير إلى حقيقة الحب الصوفي ،فيو اتحاد جسديف 
لقد أضحت خمرتو كائنا حيًا متمتعًا بكؿ صفاتو، حيث النفس واألعضاء ولـ يكتؼ أبو نواس 
بيذه الصور التشخيصية ،بؿ ىو يتسع في تشخيصو لتغدو خمرتو كائنًا مفترسًا ،إال أف فراستو 

 :(2)وشراستيا حيث يقوؿ حدتيادليؿ عمى 

 صباحا باحِ كانت لو حتى الصّ   ةً ػػػػػبَ رْ جاجة شَ ي الز  منيا ف فسكبتُ 

 ا  ػػػ،فألبسيا المزاج وشاحلً طُ عُ   اػػػػػػػػػػيػػػػػػوة جاءتؾ قبؿ مزاجيمف ق

 اػػػػػػاحػػػػػػػفّ أىدت إليؾ بريحيا تُ    ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفؤادىا، فكأنم ؿُ از شؾ الب

 حااجر  تناسوى السّ  منيا بيفّ    رىػتفترس النفوس، فل ت صفراءُ 

ىي كتمة دراكاتيا، و إواس كتمة مف الحواس الممتزجة في وفي ىذه األبيات يبدو أبو ن 
ولونًا ورائحة ، يشتـ فييا ما ليس ليا، فيتمتع األنؼ بعبير التفاح  اً جائعة تمتيـ الخمرة مشيد

ة التي يذكرىا أبو العدّ  هجو ذة ،وفي ىذه الو يبة الساعية لمّ توىذا مف طبيعة النفس المم ،العابؽ منيا
نواس إشباع لرغبة االستزادة منيا، والخمرة ىنا امرأة عارية تمازج الماء، فيخمع عمييا رداء جديدا 

                                  

 27،افالديو  (1)
 91،نفسو (2)
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مف المزيج، بيضاء تتحرؾ في خاطره كما يتحرؾ الحباُب عمى أديـ كأسو، والموف األبيض براءة 
تحالت عروسًا بريئة نقية تتقبؿ جميع ألواف ونقاوة لذلؾ نراه يتقبؿ جميع األلواف، فالخمرة ىنا اس

 عمى شراستيا وقوتيا، فإذا ىي وحٌش شذوذ أبي نواس والتوائو، ثـ يأتي بالصفراء كفعؿ تدليؿ 
ليس ىدفو القتؿ والفتؾ ،ولكف ىدفو السيطرة عمى النفوس وتخديرىا وتركيا في غفوة التمدد بيف 

 الحياة والموت.

صورة الفتاة العروس التي يسعى الجميع لخطبتيا لما ومسمـ حيف يشخص خمرتو، يكرر  
 :(1)تتمتع بو مف صفات حيث يقوؿ

 يؿِ ػػػػػػػػة في منضر عفجاء بيا يمشي ال   ِلَبعضياًا خطيبػػػػػبعثنا ليا منا 

 ػػػػػػؿ ِ ػػػػػػػػارب واألىػػػػػػػػػػػعقيمتو دوف األق   اً اليغرقى َربيا حتى احتواىا م

 *وال وغؿِ  سٍ ػػػػػػػػػكْ جزيؿ العطايا غير نِ     ؿ فتى ندىك بيا عذراءَ  ىفواف

 مػػػػيغْ ػػػػػػػػػيا يَ مُ في جوفيا دَ  حروريةً    ال تشتكي َوْطء عاِصٍر  معتقةً 

 :(2)ثـ يقوؿ

 تؿ ػػػػػػػػوَمالت عمينا بالخديعة والخػػػػػػ   أقامت لنا الصيباء َصْدر  قناتيا

 :(3)ويقوؿ أيضاً 

 خػػػػؿِ ذؿ وال ػػػػػػػػػػتبباتت فمـ تطمب فو    ياة قريبةأماتت نفوسًا ِمف ح

عند مسمـ فتاة عروس، ولكنيا لـ تتمتع بتمؾ الصفات القادرة عمى إثارة المذة  إف الخمر 
فدميا ،تيا واإلثارة كامنة في عروقيا دليؿ عمى حدتيا وشدّ . عند شاربيا كما ىي عند أبي نواس

                                  

 37،الديواف (1)
 ،مادة )وغؿ(لساف العرب*وغؿ:السيـ الذي ينكسر فوقو،ينظر:ابف منظور،

 42نفسو، (2)
 38،نفسو (3)
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في الحرب، وىذا الغمياف يدفع بيا لممكر والخديعة حتى يغمي في عروقيا كما يغمي الحروري 
تكوف قادرة عمى التمكف مف شاربيا،فإذا ىي تميت النفوس بقوتيا وىذا دليؿ ُسْكِر شاربييا 

 يـ بيا .مونعي

ليا  مرة أخرى يعيد مسمـ ىذا التشخيص حيف يجعميا عروسًا ،جاء مف يطمبيا وقد أعدّ  
 :(1)ميرًا حيث يقوؿ 

 رايْ ػػػػػػػيا المَ وُسقُت ليا عنيـ إلى رب     خطابيا فأتوا بيا بعثُت ليا

 يّ سوكأف العروس أصبحت تعبر عف حالة نفسية عند الشاعريف، فالمفقود في العالـ الح 
عند  لرغباتو وميولو. فالخمر ي الذي يصنعو بنفسو، ويشكمو وفقاً يجده الشاعر في العالـ المعنو 
دىا كؿ ما يبغي، أما الخمرة عند مسمـ فيي الطريؽ إلى المرأة التي أبي نواس المرأة التي وجد عن

 يسعى إلييا.

 . التجسيد والتجريد3

ة مجسدة حيث تقدـ الصورة فكرة أو سالتجسيد يتـ بإكساب المعنويات صفات محسو  
خاطرة عف طريؽ إحساس مجسد، لكف التجريد يكوف بإكساب المحسوسات والماديات صفات 

وما ىو مادي ويتبادؿ فييا الحس  ييث تنيار الفوارؽ فييا بيف ما ىو حسمعنوية مجردة ح
والفكر وتتبلشى العبلقة بيف الواقع وما وراء الواقع، فبل يعود ثمة وجود إال لبصيرة الشاعر التي 

 .(2)مثالياً  ذاتياً  تستوعب األشياء والمعاني لتشكميا مف جديد تشكيبلً 

يات والمعنويات يخرجيا عف المألوؼ،وىذا الخروج ومثؿ ىذا التغيير في صفات الماد 
ة المتولدة ت إلى الجدّ تفؾ المتمقي إزائيا فيمويحرّ ،يساعد في بناء أطراؼ الصورة الشعرية المفردة 

 -:(3)خمرتو مف إقامة العبلقات الفنية بيف األشياء ومف التجسيد قوؿ أبي نواس واصفاً 

                                  

 48،الديواف (1)
 .171، 1986، رسالة ماجستير، جامعة بغداد ،الصورة الشعرية عف السيابينظر:المحاديف،عدناف، (2)
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 قـس  ػػػػػػػػػػفي ال كتمش ي الُبْرء   ت في مفاصميـ فتمشّ   

اإلحساس الذي يخالج نفس شارب الخمرة بعد معاقرتيا)معنوي( وىو يتمثؿ بالمذة  
ولكف الشاعر أكسبو صفة المحسوس عندما صور دبيب الخمرة في َعَصب  ،الحاصمة عند ذلؾ

بطعـ المرء بدبيب البرء في السقـ، وىو ىنا نقؿ المذة مف معناىا المحدود المقتصر عمى المتعة 
ؽ األثر النفسي لمذة التي مؤلت النفس فجعميا تمشي وتسير في الخمرة، إلى معنى جديد عمّ 

 أنحاء الجسد كاممة.

ج و ولعؿ مثؿ ىذا التجسيد يكشؼ حالة شعورية ارتبطت بشعور غامض ال يمكف الول 
 الداخؿ ،في عتمة المعاني ما فيوقد أصبح يرى ،إليو، فأبو نواس متمرٌس بعمـ الكبلـ 

عصر أبي  والضمير،كما يرى الناس األشكاؿ الحسية في الخارج، وىذا يقود بالنتيجة إلى أفّ 
ومف  ،بلً َتقسْ دت واتخذت ليا وجودًا ذاتيًا مُ وتجس ،دت فييا المعانينواس عصر ثقافة فمسفية تجرّ 

 : (1)ذلؾ قوؿ أبي نواس

 بدافب،في األػػػػػػػػوتغيب،حيف تغي   والشمس تطمع مف جدار زجاجيا 

 :(2)وقولو

 واستقى دمو مف جوؼ مجروح  ؼٍ ػػػػػطَ مازلت أستؿ روح الدف في لُ  

 ل روحػػػػػػػف منطرح جسمًا بوالدّ   حتى انثنيت ولي روحاف في جسدي  

مثؿ بشروؽ تروح الحياة أمر غير محسوس ،لكف الشاعر جسده حيف جعؿ دورة الحياة ت 
وىما أمراف محسوساف مشاىداف، وكأف الشاعر يريد  –التي أراد بيا الخمرة  -الشمس وغروبيا 

ىي ،فالخمرة شمسو التي يبدأ بيا نياره وينتيي بيا ليمو ،ىنا التأكيد عمى قاعدة ميمة في حياتو 
عنواف البداية والنياية، ىي الروح التي اتحدت مع روحو في عناؽ صوفّي التوحد، وىذا التجسيد 

 رة إزاء مف يحب.وليد الخياؿ النشط واألحاسيس المتفج
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 المعشوقة خر يرى فيو الدارس إحساس الشاعر المرىؼ اتجاه خمرتوآوفي تجسيد  

 :(1)حيث يقوؿ 

 ياجاج أنينَ الز   في صحفِ  لتسمعَ    يا بالماء القراح جبينَ  تَ دميْ أْ أَ 

 ينػػػػػػػػػػيا نػػػػػػػػتجيب د أنينًا وألحاناً    ايَ فقد سمعت أذناؾ عند مزاجِ  

أينما كانت ولكف الشاعر أكسبيا صفة المحسوس في  مر معنوي مرتبط بالخمرالجودة أ 
يضعؼ وتحذر البارد الذي  ،يف ،أنيف(،فالخمر تحرص عمى جودتوبأكثر مف موطف:) أدميت،ج

وما بكاؤىا إال دليٌؿ عمى حياتيا المرتبطة بالجودة أواًل والنقاء  ،ْت َوَبَكتْ نّ ، فإف المسيا الماء أذلؾ
 :(2)يو يكرر ىذا التجسيد بقولوفيذا ثانيًا.ول

 بِ غَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػالش   فَ ّيج منيا كوامِ ىَ    وانبياػػػػػػػػػفي ج إذا جرى الماءُ 

يا وأنسنتيا تحرارية، إْذ نزعت منيا شيئيّ  يةدورة حيات ىذه الصورة بعثت في الخمر 
المدى حيث اتسعت دائرة  ونيّ عمى أف الشاعر أصبح ك دتيا مف طبيعتيا المادية، وىذا يدؿّ رّ وج

ـ ذاتو عمى الكوف، والصورة في شعره وسيمة سيطرة عمى الكوف واحتوائو في دائرة وجدانو ،وعمّ 
 ف مف تداولو تداواًل نفسيًا وجدانيًا انفعاليًا .نو تمكّ إالذات الكبرى، إذ 

س ىذا عند أبي نواس تبّيف موقفو مف ىذه الحياة، فقد كانت درب خبلص مف بؤ  والخمر
 :(3)خمت مف مرارة الحياة حيث يقوؿ وقد ،الواقع، فيي تعزؿ النفس عف الخطوب

  اليـ   عميؾ سحابةُ  تىطم   بغيرىا تَ جْ يَ لَ  فْ ؾ إِ بأنّ  واعمـْ  

لتنيار الفوارؽ بيف الحّسي والمعنوي وىذا االنييار يوقظ  ؛والشاعر ىنا يمجأ إلى التجريد 
ليـ(عمى السحابة، وعادة امعنوية)صفة فقد أضفى  ،اؿ لديوويحفز وسائط االستقب ،وعي المتمقي
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ما توصؼ السحابة بالخير أو العطاء أو سحابة الغيث، أما سحابة اليـ، فتجديد أراد بو الشاعر 
منح السياؽ فاعمية فنية جديدة ،نقؿ المحسوسات مف عالميا المرئي إلى عالـ معنوي يجذب 

يحائية تمثمت في إلشاعر يريد ىنا اإليحاء إلى أبعاد نفسية وكأف ا،المتمقي ويغريو بتأمؿ السياؽ 
إال بما يمتمؾ عميو نفسو ويعصؼ في أرجاء كيانو، وما  جيولو)ليجت(،فاإلنساف ال يمق

 (.لـ تنؿ حّظيا مف المعشوقة )الخمر التيـ( إال صورة توحي بكآبة النفس قولو)سحابة اليّ 

 :(1)ومف األمثمة عمى التجسيد عند مسمـ قولو

 راػػػػػػػػػػػػحْ را وعاطاىـ سِ مْ فعاطاىـ خَ    و ػػػػػى بطرفنّ ثَ  إذا ما أدار الكأَس  

 ار ػػػػكْ يـ سُ وكاف مديُر الكأس أحسنَ    واػػػتإلى أف دعا لمسكر داٍع،فموّ  

 راػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلو منو الترائب والنح اً دوسا   رتيّ فص البياتَ  احَ الرّ  يّ عم أدارَ  

 راجْ ـ والز  وْ ي الم  صعنا ليا أف نّ مِ ضَ    ة ػيػػػػػػػػبا أجنبلمص  سمكنا سبيل  

 ا ر ػػػسْ كَ  مف يدٍ  ؼْ خَ عذارى لـ تَ  ثديّ    اػػػػػيكأنّ  مف زجاجٍ  خفاؼٍ  ركبِ ب 

 والزمرا  ر العزؼْ نا أمطَ ئْ شِ  فُ حْ إذا نَ    عارٌض  ـِ مْ والحُ  وقيرِ عمينا مف التّ  

كسبو مسمـ صفة المحسوس)عاطاىـ(،حيث رسـ السحر في البيت األوؿ  معنوية، وقد أ 
مؾ النظرات تأثير ت أضحىمف ساقييا وقد  تسقط عمى شارب الخمرصورة لتمؾ النظرات التي 

عنده  فالخمر ،وىذا يدلؿ عمى عبلقة مسمـ بالخمر، شاربيياعمى نفوس  مساويًا لتأثير الخمر
 برع فييما مسمـ. فوىما الميداناف المذا ،قرينة المرأة

حيف منح الوقار والحمـ صفة  ،في البيت األخير عند مسمـ تجسيدا آخريممح القارئ و  
،وىو ييدؼ ىنا إلى إضفاء ىذه الصفة عمى المجمس الذي  اليطوؿ التي توصؼ بيا الغيـو

                                  

 .52 -50: الديواف (1)



221 
 

ضجة ومرحا كما  يمؤل المكاف يجمعو مع َمْف معو، وىذا اليطوؿ ينزؿ عمييـ ألحانًا وَعْزَفا وزمراً 
 :(2)في نفوس شاربييا د عند مسمـ قولو واصفا أثر الخمرومف أمثمة التجري. ألرضيمؤل المطر ا

 ؿِ خْ البُ  ةَ نَ سِ لْ بالمعروؼ أَ  ؽُ طِ نْ وتُ     وم  غُ يَ ء عّما رْ َتُصد  بنفس المَ  

فقد أضفى صفة معنوية)البخؿ(عمى األلسف، وعادة ما توصؼ األيدي بالبخؿ وقمة  
المعنى الكامف في  فؿ السياؽ،ومحاولة الكشؼ عقارئ لتأمّ التجريد ىنا دفع ال العطاء، ولكفّ 

بلء ال بالكبلـ خؽ البطِ نْ ، فيي تُ تحوؿ مف حاؿ إلى أخرى بفعؿ الخمرالبيت، وقد أراد الشاعر ال
ذلؾ ألنيا  ؛روف أسخياء ألجميا وال يبخموف عمييا بما أرادت مف ثمفيبؿ بالعطاء، فيـ يص

 ما يريدوف. ـتمنحي

 تدة إلى الحواس الخمسالصورة المر . 4

، (1)ىذه الصورة بالحواس الحقيقية وترتد إلى حاسة مف حواس اإلنساف الخمس تعرؼ 
الشاعر أثره، أو يعيد وقع ىذا األثر  يلمؤثر خارجي أو داخمي ُيجمّ  وتشكؿ كؿ حاسة مستقببلً 
كس بذلؾ بصور الحواس الخمس لتع و لؤلشياء، وقد اىتـ شعراء الخمرعمى نحو ينسجـ مع نظرت
 أعماؽ الحس اإلنساني.

  البصرية- أ

،وبما تقع (2)ألنيا تمد العقؿ بأكبر قدر مف اإلحساس ؛لحواسحاسة البصر أدؽ ا دُّ عَ تُ 
يا الشاعر إلى صور ذات قالب خاص بو يتجاوز الخارج ميعميو ىذه الحاسة مف مشاىد يح

 .(3)لعمؽ اإلنساني منظورًا مف خبلؿ النصاجاعبًل 

                                  

 36،الديواف (2)
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ىذه الصورة في مواضع كثيرة عند أبي نواس  دُ رِ وتَ  رية الصورة المونية،ومف الصور البص
 :(4)ومسمـ،ومف ذلؾ قوؿ أبي نواس

 قاءُ نْ مف المطافة في األوىاـ عَ    ياػػػػػػػػتػػػيا حيف تمطو في أعنّ كأنّ  

 ػاءُ ػػػػػػبيضػ ،واألرُض مؽٌ عَ  ياكأنّ     ػةٍ قَ ػػػػػػعمى أرٍض معمّ  تبني سماءً  

 واءُ ػػػيا مف نجـو الكأس أىم  قِ يُ    ؽٌ ػػػػمَ يا عَ نِ ، في صحْ ؽٌ نجوميا يقَ  

 ءُ ار أ األديافَ ت ػمػػػسّ ػػقػػػا تػػػػمػػػػػك   تْ يَ ػػفِ ، إذ خَ رِ كْ متيا ظنوف الفِ تقسّ  

وكأنيا  ،بقعة حمراء وجمااًل ووضوحًا حيف جعؿ الخمر اتخذت الصورة البصرية بروزاً  
ميا، وقد ًا بيضاء تزيف أطرافيا،وىذه الصورة يمكف لممتمقي تخيّ قة وجعؿ الفقاقيع نجومسماء معمّ 

في اختيار األلواف، فاألبيض ذلؾ ألف الشاعر كاف موفقًا  ؛وركزت ظبلليا ،جودىامت األلواف و عّ ف
ف كاف لكؿ داللتو تناسبي ولعؿ الشاعر أراد  ،فاألحمر يعني الثورة والغمياف ،مع األحمر حتى وا 

نما أراد ما وراء الموف يبدو أفّ ، و حمرة الخمر تأكيد وبذا فقد أحسف  ،أبا نواس لـ يرد الموف لذاتو وا 
ببل ترتيب  التأليؼ بيف ألوانو فمـ تأِت مزعجة، "فاستخداـ أعظـ األلواف جمااًل استخداما مضطرباً 

لصورة ما بيف المونيف األبيض  َسْيؿدىا تخطيط د في النفس المتعة نفسيا التي يولّ لف يولّ 
 . (1)سود"واأل

وأبو نواس يستميـ مف كؿ ما يرى حولو صورًا ينسجيا في خمرياتو، ويوظؼ ما حولو  
 :(2)إلبداع تمؾ الصور ومف ذلؾ قولو 

 زاءوْ ػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػجَ  كواكبُ  لـِ الظّ  طَ وسْ   َرت ػػػػػػػػػػػػإذا جَ  جاجِ الز   أقداحَ  وكأفّ  

 :(3)أو قولو

                                  

 20،لديوافا (4)
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 ـُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  ضَ ناٍر تَ  سناىا ضوءُ  أفّ كَ    وةٌ يْ نأي قَ ليـ ِمّنا عمى ال فلحت 

 :(4)أو قولو

 دِ عْ الس   بِ كَ بالكوْ  تْ مَ بَ ِؽ أـ أقْ رْ ف البَ م  ت الكأس أـ ىي لمعٌة رْ أشمسًا أعَ  

، فقد جعؿ الخمارة   صور كونية استمد الشاعر مبلمحيا مف األرض والسماء والنجـو
كما تتحرؾ النجوـ في عرض السماء، تتحرؾ الكؤوس في عرض و  ،نجوميا الكؤوساًء سم

، ثـ والزبد الطافي عمى حوافييا شبيو بالكوكب ،الخمارة ،ثـ إف استدارة الكأس تحولت إلى سماء
 ؛، ومثؿ ىذه الموجوداتاً أو كوكب ،ً أو برقا ،أو لمعة ،مرة شمساً  يصبح ما بداخؿ الكأس مف خمر

الشاعر يبني عبلئؽ جديدة بيف ىذه الموجودات ليبدع منيا  فّ ولك ،معروفة عند العقؿ البشري
 ،ال يجتمع آخر يجمع فيو بيف ما ني عالماً يبو  ،ما بالمطمؽ مف ناحية إلى حد   عالمًا شبيياً 

 أخيرًا .أواًل و  وىذه الصورة تخاطب الحس   ،يؤالؼ فيو بيف ماال يتآلؼو 

 :(1)ند مسمـ قولوومف أمثمة الصورة البصرية التي اعتمدت الموف ع 

  ػػػػػػؿِ جْ أو حِ  جَ في دمالي دٍ قْ عِ  آللئُ    يا ج  شُ حباب الماء حيف يَ  كأفّ  

  ؿِ زْ عمى البَ  عاعِ ت كالش  إذا ما استدر     ػػػػػْػرُهُ ػػػػػُشؾ  نح قا بازالً يفن كأفّ 

 :(2)وقولو 

 ـُ ر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػحَ مُ  تٍ يْ تلىا كؿ مَ فل تق  ةً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإذا شئتما أف تسقياني ُمداَمػػػػػػػػ 

 الدـُ  ـَ ا الد  منّ  في األلوافِ  فأظيرَ   ػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخمطنا دمًا مف كومة بدمائنػػػػػػ

 ـُ نوّ  رِ كْ عاىا مف الس  رْ ص بصيباءَ   رةٍ سكْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبِ  فييا ـُ وْ القَ  ويقظى يبيتُ 
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  ىو أضرـُ  وْ أَ  دِ رْ ف الوَ وْ مَ لييٌب كَ   ياػػػػػػػػػػػب  رَ  وِ جْ ولألكواس في وَ  تْ ضَ فأغْ 

 :(3)وقولو

 بُ رَ عَ ػػػػػػٍة أربػػػػاُبيا الَصْيبا ييودي    افيػػػػػػػػػػةٍ ػػػػػػػػػػػػوقيوٍة مف بنات الكـر ص 

 ُب أ ضاعة في َحر  اليجيرمف الر    ا ػػػػيا وليائِ ذفي إغْ  سِ مْ مي إلى الش  نْ تُ  

  يبُ تَ مْ تَ  ارِ الن   فييا مف شرارَ  فَ أَ كَ   ت ػػػػػػػػُمِزج إفّ  إف َبرَزْت َصْفراءَ حمراَء  

 بُ ضِ ػػػػتَ ػػػػػخْ مُ  صادِ ما ىو بالِفرْ كأنّ   ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيتِ رَ مْ َكؼ  ساقييا بحُ  ةٌ رَ مّ حَ مُ  

ر مف ولعؿ االختبلؼ الذي يجده القارئ عند مسمـ واضح في المعنى الذي أراد الشاع 
مف األحمر إلى األصفر  ىو يتدرج في ألواف الخمر موف فيو يريد الموف لطبيعتو، وىاتوظيفو ل

ي بصورة يشير فييا جيا ،ثـ يأتز عند م يّبيف التحوالت التي تعتري الخمرإلى األصفر الممتيب، ل
التي  األحمر الشديد الذي يشبو الميب أو الورد األحمر، ثـ يصؼ حبات الزبد إلى لوف الخمر

اعتمت كأس الخمر فكانت مثؿ حبات المؤلؤ األبيض عمى عنؽ أحمر ساؿ دمو، ويبدو اىتماـ 
 ىمسمـ بالموف األحمر؛ ألنو مرتبط ارتباطًا وثيقًا بجودة الخمر فبل داللة تختفي تحت ذلؾ سو 

 اإلشارة إلى الموف الذي تمتاز بو الخمرة عمى غيرىا مف أنواع المشروب.

يا مشاىد تنقميا العيف، وتقّدـ مة، لكنّ خيبعض المشاىد الواقعية أو المت وقد ينقؿ الشاعر 
ومف ذلؾ قوؿ أبي  ،أبعادىا لممتمقي الذي يتممس فييا صورة بصرية يراىا عمى صفحة القصيدة

 :(1)نواس 

 ا ػػػػػينيا أيدبروجُ  جارياتٌ    وـٌ ػػػػػػنج يفّ كأنّ  في كؤوسٍ  

 فينا فَ بْ رُ غْ يَ  فَ بْ رَ ذا ما غَ فإ    عمينا قاةِ مع الس   طالعاتٍ  

                                  

 227:نفسو (3)
 374: الديواف (1)
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فالمتمقي ليذه األبيات يستطيع التقاط صورة بصرية حيف ينظر إلى حالة الشاربيف  
الكؤوس فييا كواكب  ؛وكؤوسيـ في ىذا المجمس ،فالخمارة أصبحت سماء رحبة واسعة األبعاد

ارئ إلى تممس ت الصورة بالحيوية، ثـ يتوصؿ القنيرة تتحرؾ في السماء، وىذه الحركة أمدّ 
األضداد التي تقنصيا العيف وىي ترقب المشيد، فطمعة الكؤوس عمييـ وقد حمميا الساقي ليـ 
 توحي بالحياة ورعشتيا التي يسعوف إلييا، وغياب نور خمرتيـ عنيـ تعني الموت ليـ ولكنو

عنده  فالخمر ،وكواكبيا قؽ النعيـ بالعودة إلى فمؾ الخمرالموت الذي رجعة فيو ليتح
 تيا والتعامؿ معيااشاربًا يمتاز بالقدرة عمى مجار جامحة،وجموحيا يتطمب 

 :(1)حيث يقوؿ 

 اػػػػػػػروح ؾَ مؾ مع روحِ ػػػػػ  )ـ( ػسػػػػػػػػػػػػػػػفي ج فُ رِ قْ تُ  قيوةً 

 اػػػػػػػػػػػػػػػنْفحًة ِخْمت نُضوح   ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمني تَ فْ فإذا صادَ  

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػموحَمْركبًا إال جَ     ػػػياػػػػػػػػػػػػػثـ ال يركب منػػػػػػػػ 

 :(2)ومف أمثمة الصور البصرية عند مسمـ قولو 

 شػػػػػػػػيودُ ػػػػػػُو الػػػػػػػُ زينػػػػػي    ػػيٍر    ػػػػػػػػػػػػػفي مجػػػمٍس نض

 ػوِه صيػدُ وجػػػػػػػػػبيُض ال        ػػػراـٌ ػػػػػػارٌؼ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغطػ

ـْ أط  ػػدُ ػػػػػػػػػػػػصياُحيػػػا تغريػػ     ػاٌر  ػػػػيػػػػػػػػػػػػػػمػػْف فوِقي

ـْ ِجنػػػػػػػػ  ػدُ ػػػػػػػػػػػػػنبػاُتيػػػػا نضيػػػػػ     اٌف    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوتحَتيػػ

 ػودُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركػػػػػػػػػػػ ةٌ حَ طافِ     ػلٌء ػػػػػػػػػػػػػػػأكواسيـ مػػػػػػػػػ

 دُ ػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػفزانيا التقمػػػػػػػػ     سٍ آػػػػػػػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػ تْ دَ م  قد قُ 

                                  

 117: الديواف (1)
 198:الديواف (2)
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 ػودُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػأفزعيا الرعػػػػػػػ    اء ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِمثُؿ بناِت مػػػ

 ػودُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػومرة سجػػػ    وعٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفمرة ركػػػػػػػػػػػػػ

اىا عندما يقرأ ىذه األبيات الخمرية لمسمـ بف صورة بصرية أخرى يستطيع القارئ أف يتمقّ  
المجمس وكأنو قد ُأِعد  خصيصًا ليذا  ،الوليد حيف ينظر إلى المكاف الذي تحدث عنو الشاعر

ىذه الصورة مدى اىتماـ مسمـ عف الراحة والطمأنينة،ويبلحظ مف  الذي يبحث فيو شارب الخمر
ـ، عندىـ(أو الحروؼ الدالة عمى الظرفية كقولو)في يبظروؼ المكاف مف مثؿ قولو)فوقيـ،تحت

يت بو تمؾ األماكف ليناؿ فييا مف حظمجمس(، ولعمو أراد بذلؾ اإلشارة إلى االىتماـ الذي 
بالمتاع وكؿ ما يبعث المتعة يرتادىا السرور، وىذا يدفع المتمقي إلى تخيؿ ذلؾ المكاف وقد امتؤل 

 هفي نفس الزائر أو القارئ  أيضًا، وعمى الرغـ مف اعتماد الشاعر عمى الجمؿ االسمية في صور 
  ذات اتصاؿ بالواقع الذي عاشو مسمـ تمؾ الفترة. البصرية إال أنيا صورٌ 

 الشمية  –ب 

لشـ فندرؾ وىي الصورة التي تثير فينا الخياؿ، عندما نشعر بيا عف طريؽ عضو ا 
محيط ما، عف طريؽ نشر روائح معينة في  ةويمكف تشكيؿ صورة شمي ،(1)بالرائحة فوارؽ األشياء

مف كوف المتمقي يستشعر عبقيا أو نتنيا فيرتاح وينتشي، أو ينزعج  ىوحيوية ىذه الصورة تتأت
 أماـ ىذه الصورة ،فميس بالضرورة أف تكوف الصور الشمية شذية دائمًا.

 :(2)ة عمى الصور الشمية قوؿ أبي نواسومف األمثم 

 احػػػػػػػػػػػّ تف في تفميجِ  ؾِ سْ المِ  َس تنفّ    كةً ػػػػػست في وجوه القـو ضاحتنفّ  

 :(3)وقولو

 احبتفّ  اً ػػػػػػػػػػػػػطوخممْ  ؾِ سْ س المِ تنف     ياػػػػػػتُ ػػػيكْ نَ  تجديؾَ  صافيةٌ  صيباءُ  

                                  

 140،عمى التطيميالصورة الشعرية عند األالشناوي، عمي، (1)
 110،الديواف (2)
 104، نفسو (3)
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 :(4)قولو 

 رُ مْ و الخَ طيؾ أنفاسَ عْ تُ  جسِ رْ عمى نَ    ةً ز  ػػػػػػػػمُ  ؼِ رْ ة العَ ي  كِ سْ أال فاسقني مِ  

 ر  أجفانيا دُ  دى مف فوؽِ الن   دموعُ    ػا ػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػيا فكأن  تَ نْ إذا عايَ  عيوفٌ  

 رُ ػػػػػػطْ وأحداقيا ُصْفٌر، وأنفاسيا عِ   رُ ضْ ػػػػػػػوأجفانيا خُ  يا بيٌض بُ مناصِ  

 رُ طْ ػػػػػػػػػػػىا القَ حيف باكرَ  ياً وشْ  تقّنعَ    اػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػنباتَ  بروضِة بستاف كأفّ  

 رُ ػدْ ػػػػػًا يدور بيا بَ سمْ فيا َمْف رأى شَ    ياحولَ  والبدرُ  يدير عمينا الشمَس  

وىي رائحة المسؾ التي تنبعث منيا ، وىي  ،فالمتمقي يشـّ تمؾ الرائحة اآلتية مف الخمر 
عمى إتماـ في متعتيا ،والشاعر يعمؿ  اً تألفيا وتكوف سبب رائحة ال تعافيا النفس البشرية بؿ

نو برائحة الريحاف والزىر الذي لو خصائص وىو الجو فيزيّ  ،بالشرب حيطالنسيج المؤنس الذي ي
ؿ شخصيتيا فريدة، إذ إنو يستطيع منح عطره، فيو في منزلة تمنح الخمر أطيب ما عنده لتكم

األلواف التي تمنحيا قطع النرجس بيف الصفراء والبيضاء وفوحيا، وتمؾ  فالنرجس وعطره، والخمر
كميا تعاونت في تشكيؿ تمؾ الصورة الشمية ،وضاعفت أثر الرائحة التي تعبؽ في  ،والخضراء

 أنؼ المتمقي وكأنو في جو واقعي عطري.

 :(1)ومف أمثمة الصور الشمية عند مسمـ قولو

 قسطػػػػػػػػػػػاال  براً عنْ عبير و لَمَدر ا   بوأُتُيـ ُغَرفًا َجَعْمُت ُترابيا  

 :(2)وقولو 

 بِ ػػػػسَ ػػتَ كْ ر مُ يْ غَ  مف حلؿٍ  مكسوبةٍ    كانت ذخيرة دىقاف يض ف بيا  

  ػػػػػػة ألبِ ػػػػػػػػػػػػػػيػػّ ذَ روىا غَ ِمْف ابنٍة صيّ    ُيدعى أباىا ُويغذاىا فيا عجباً  
                                  

 191 ،نفسو (4)
 202:الديواف (1)
 210:نفسو (2)
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  بًا مف الّسػػخبِ طي أو عنبر اليند أو   نت مسكًا يفوُح بوِ مِ كأنما ضُ  

 :(3)وقولو 

 ػػػػػػػؿُ ػػػػػػػػػػػػػػفُ نْ رَ يا والقَ يا جادي  مُ طَ صْ وقَ    ياتُ رْ داـ أثَ لممُ  بٍ رْ فل ُرب  حَ  

 الُمقاِرؼ تيطػػػػػػؿِ  شِ بالعيْ  بُ سحائِ    نا قَ وْ الحياِة وفَ  عمينا رياحيفُ  

 قارئ برائحة الخمرية، ليستطيب الاختار مسمـ روائح طبيعية ووظفيا في صوره الشم 
التي قد تكوف منفرة لمبعض، أو ليتمتع برائحة المكاف الذي تقدـ فيو، لذا فقد انتقى مف الروائح 

والقرنفؿ،وىي مف الروائح الزكية التي يحبيا الناس بشكؿ  أطيبيا كرائحة العنبر والعبير والريحاف
 عاـ.

  السمعية -جػ 

السمع، وتكوف انعكاسًا لما سمعو الشاعر اسة إلى ح لصور الحسية التي ترتدُّ وىي مف ا 
فيّز مشاعره، وأطرب قمبو فارتدت إلى ذىنو، وراح يصنعيا ويشكميا في خيالو بحسب ما يتوافر 

صورة تقع بعمؽ في األذف، وىي المحيطة بو، وىذه ال تولديو مف أدوات سواء مف ثقافتو أو بيئ
يدمج وعيو بوعي النص، فالشاعر والمتمقي  مف الخياؿ السمعي الذي يشكمو المتمقي حيف نوعٌ 

وتعكس ىذه الصورة أثرىا عمى النص مف خبلؿ حركة الداللة المشعة ، (1)يشتركاف في إنتاجيا
باإليحاء الصوتي؛ فالمفردات تضفي نغمة حركتيا، وصوت معناىا، ومحاكاتيا كدينامية: الريح 

وجة داخؿ المعنى وباقتراب الصوت مف والرعد والمطر.... ؛لتوحي بتنوعات سمعية داللية متزا
رنينيًا موازيا لذلؾ االىتزاز الذي المست موجاتو أذف المبدع  المتمقي فإنو يحدث فييا اىتزازاً  أذف

عمى  ىذا االىتزاز تشكيبًل لفظيًا داالً ؿ قبؿ صياغة صورتو، متأثرًا بحافز خارجي أو داخمي ،فشكّ 
 .(2)مكنونات نفسو

                                  

 255:نفسو (3)
 125، 124، استقباؿ النص عند العربينظر: المبارؾ، محمد، (1)
 62 -61، قمؽ النصينظر:خوجة، غالية، (2)



228 
 

 : (3)لدى أبي نواس مف مثؿ قولو وتتنوع الصور السمعية

 جـو نّ ػػػػػػػػكال ػػػػػػػػػػػػُس واألوانػ)ـ(      ِىػْر          زاػػػػػمػػػػػا الػػػػػيػػيػػػف سٍ ػػػػػلجاػػػػػمػػػػب 

 ػػػػػػػػػػـديػػػػػػػػػػػػػإلى النّ  ديـِ النّ  رَ ظَ نَ    ـ ػػػػػػػػػػػػػػبينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ةِ يّ التحّ  ءُ دْ بِ  

 

 :(1)وقولو 

 واآلسِ  فاء في الورد والخيػػػػريّ كْ أَ  )ـ( مع الػ داـِ بالمُ  إالّ  شِ يْ في العَ  رَ يْ ال خَ  

 عمينا بأخماٍس وأسػػػػػػػػػػػداسِ  حثٌّ   ػػػػػػياػػػػػػػػػلػػػػ يتغنى والكؤوُس  عٍ مِ سْ ومُ  

رة سمعية مصدرىا األذف تنصت إليو فتكوف صو  إنو صوت يكاد يكوف مسموعًا، ولكفّ  
صوت آالت الموسيقى ،والصبايا الحساف، واألفؽ السامي الناتج عف المناجاة بالنظرات ،والتكمـ 
بصمت لينغمس أحدىـ في جو اآلخر انغماس الماء في الخمرة، ولعؿ الشاعر يرغب في بياف 

ت في مكاف التي حصم المكاف حتى مع وجود أصوات الموسيقجدىا اإلنساف في ايالطمأنينة التي 
  الشرِب ويعكس ذلؾ بصورتو السمعية التي يغمب عمييا ىدوء الصوت ال عمّوه .

 :(2)ومف صوره السمعية أيضًا قولو

ـُ ػػػػػػػػػػػػػػػاإلبريؽ ب كػػػػػػأف قرقرةَ    فأفاءِ  عَرْجُع المزامير، أو ترجي    ينيػػػػػػػػػػػػػػػػ

 :(3)وقولو

 ػػػػاءػػػػػػػػالفأفػػػػػػػػػػػ جِ جمُ كتمْ  جٍ مُ جْ مْ بتَ   هِ رِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكْ ػػػػو مف سُ لسانُ   وشكػػػػػا إليّ  

                                  

 337،الديواف (3)
 245،الديواف (1)
 24: نفسو (2)
 27:نفسو (3)
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 :(4)وقولو

 اءِ ػػػػػػػعند الركوع بمثغة الفأفػػػػػػػػػ  ػػػػًا ػػػػػػػػػػحػوالكوب يضحُؾ كالغزاؿ مسػػػػبّ  

 :(5)وقولو 

 ػػراءِ ػػػػػػػػػػػػػػبْ منيا وغَ  تـٍ قا غبرٍ أمف    ػةً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػػػػػزفّ يدًا مُ قدعوىػػػػػػا رواوْ تَ اسْ  

 ثػػػػاء يْ ة أرٍض غير مَ طينَ  ر  مف ح  رؽٍ ػى وَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُا عمػػػىْ يػػػػػػػا دَ أفواىُ  ـّ كُ و  

 ٍة منيا وضوضػػػاءِ مَ دَ مْ مف بعد دَ   تْ ػػػػدَ ػػػػػػػػػػػػػيا، وىَ في دن   تْ نَ كَ حتى إذا سَ  

 اءِ ر  ػػػػػػػمف برج ليٍو، إلى آفاؽ سَ   في يـو أْسُعِدىا اً جاءت كشمس ضح 

بريؽ الخمر عند اندفاؽ الخمر منو، أو إيتوقؼ القارئ عند األصوات الصادرة مف  
صوت الساقي الذي يتمعثـ في كبلمو أو صوت الكوب عندما يضحؾ أو يعمو صوتو بالتسبيح 

وىو صوت الفاء، وىو مف األصوات  فيستشعرىا؛ ألف قاسمًا مشتركًا بيف ىذه األصوات
الميموسة ذات المخرج القريب والشاعر يريد مف السامع أف يظؿ قريبًا مف خمرتو التي يصفيا 

أبي نواس  س، وفي األبيات األخيرة تظير خمروأال ينفر منيا فيختار لذلؾ الصوت القريب لمنفو 
وتوحي  ،شمسًا تنير سماءه ولكنيا سرعاف ما تيدأ لتأتي إلى صاحبيا،ذات دمدمة وضوضاء 

 لمقارئ بيدوئيا بعد ضجتيا التي أحدثتيا نتيجة خمطيا بالماء.

 :(1)ومف الصور السمعية التي تستوقؼ المتمقي قوؿ أبي نواس  

 ػاػػػػػػخػػػػػػػػػػػذ منػػػيا وأعاطييػآ   ػػياػػػػػػػػػاح أناجيػػػػػػػػخموُت بالر   

 اػػػػي فييػػػنَ كَ ػػػرِ شْ يُ  فْ أَ  أرضاهُ    ػدًا عػػػػػسْ يا إذ لـ أجد مُ تُ نادمْ  

 اػػػساقييا وحاسػػػػػػػػػػيي فكنتُ    ييا جْ يا ِصْرفا عمى  وَ شربتُ  
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 يحاكييا ؼِ رْ في الحسف والظ     ػػػػػػرٍ ػػلـ تنظر العيف إلى منظ 

 الشاعر ىنا اعتمد المناجاة في صورتو، ويكاد الصوت أف يكوف خفيًا ألف المناجاة عادة 
ترتبط بحديث الروح لمروح، ولكف الشاعر جعؿ القارئ يسمع ىذه المناجاة مف خبلؿ الحوار 

أصبحت عالـ الشاعر الذي يجد فييا أجمؿ  فيف، ويتضح لمقارئ أف الخمرالحاصؿ بيف الطر 
منظٍر، فيكوف ذلؾ ىو المحاكي لو والمخفؼ عنو، ويبدو أف ىذه الصورة وليدة البلشعور، فيي 

المناجاة تحولت إلى  اىا؛ ذلؾ أفّ نفسية ليا وقعيا المميز في نفس مف يتمقّ  افٍ تعّبر عف مع
فحقؽ الشاعر بذلؾ إيقاعات ناتجة  ،محاكاة بصوت عاٍؿ. وقد أوحت ألؼ اإلطبلؽ بإيقاع مفتوح

ومف أمثمة الصور السمعية  ،ت بدورىا عبلقة الشاعر بخمرتونالتي بيّ  ةعف تمؾ األلفاظ المنتقا
 :(1)لوعند مسمـ قو 

 ؿِ ػػػػبْ الن   قعقػػػػػعةَ  فَ سْ جَ يا أوْ أباريقُ    فا في رياضيػػػػػػػا ُعكّ  ِظباءً  فّ َكأ 

 ؿِ ػػػػعميو ساَؽ جػػػػػػاريٍة ُعطْ  فّ أك   نا ػػػػػرّ ػػػػػػػػػػػػسِ وَحف  لنا عوٌد فباح بِ  

 ؿِ ػػػلنا عف ثنايا ال قػػػػصار وال ثع   مت إذا ما اشتيينا األقحواف تبسّ  

 ْكؿِ ثُ حكى نائحات بتَف يبكيف مف    و ػػػػوأسعدىا المزماُر يشدو كأنػػػػػ 

يتمقى القارئ في ىذه األبيات مجموعة مف األصوات ذات مصادر متعددة، فالصوت  
وقد جعؿ ىذا الصوت شبييا بصوت النباؿ  ،األوؿ مصدره حركة األباريؽ وقد امتؤلت بالشراب

ج منيا شيئا يضرب بيا الظباء عند صيدىا ، ومع أف الباحثة ال كيا ليخر في جعبة الرامي إذا حرّ 
إال أنيا تظّؿ صورة سمعية يدركيا  ،عبلقة بيف صوت األباريؽ وصوت النبؿ في الجعبة ةترى أي

المتمقي بسمعو مع بصره أيضًا، وفي األبيات التي تمييا يتحدث الشاعر عف صوت العود 
الشاعر  ولكفّ  عذوبة وجمااًل، عذبة تضفي عمى الجوّ  والمزمار وىي آالت موسيقية ذات أصوات

بصوت النساء يمتقي ألنو جعؿ صوتي العود والمزمار  ،جعؿ المتمقي ينفر مف الصورة السمعية
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مع  تناسببفقيد ليف ، وىذا الصوت ال ي النوائح  المواتي بتف نائحات طوؿ ليميف مف الحزف
 في مجمسو، أو يرغب في أف يتمقاه السامع منو. و والمتعة الذي يعيشو شارب الخمرموقؼ المي

 الذوقية  -د

ناقبًل  ،قد يشكؿ الشاعر صورًا حسية عف طريؽ حاسة الذوؽ فيمنحيا حيوية وواقعية 
، (2)أثرىا النفسي؛ ألف الميـ أف تكوف الصورة في مجمميا معبرة ناقمة لممشاعر الصادرة نقبًل مثيراً 

المذوؽ طعامًا أو شرابًا أو شيئًا قاببًل لمذوؽ، فقد يتذوؽ  وال يشترط في ىذه الصورة أف يكوف
 موازنةالشاعر المعنوي فيجذبو المتمقي إلى عالمو النفسي، ويقؿ استعماؿ الشعراء ليذه الحاسة 

مع غيرىا مف الحواس؛ ألف الذوؽ حاسة خاصة والناس مختمفوف في تفضيؿ المطعومات، كذلؾ 
لبصر أو السمع، واإلحساس بو ال يكوف إال مف الشخص الذوؽ ال يظير ظيور المحسوسات ا

 .(1)ـ عمى تذوؽ الشيء بعكس المحسوسات األخرى دِ قْ الذي يُ 

 :(2)ومف أمثمة الصور الذوقية عند أبي نواس قولو 

 كالػػنػػػػارِ  في الكأسِ  ةٌ ي  كرخِ     ةٌ لـ يبؽ لي في غيرىا لػػػذ  

 ػػػػػػػارِ ػػػػػػػػػػػمسكا لعطّ ممموءٍة     ف فػػػػػػػارةٍ نكيتيا أطيُب م

 :(3)وقولو 

 مف فـ إبريقيا، إذا انحػػػػدرا   تحدُرَىا  ، فحيفُ خمرٌ  تقوؿُ 

 ت كػػػدرارزَ بْ ألَ  خمراً  لو كافَ    عاٌع، فكيؼ أشربياقمَت ش

 راػػػقِ عَ ، منْ بعد مجاؿ الظنوفِ    يا خررُت لياتُ قْ حتى إذا ذُ 
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 :(4)وقولو 

 وػػػػػػػػة في كاسػػػػػػػرّ ر الذ  ما يغمُ    يـ لـ يدعإذا حساىا بعضُ 

ػػػ يا  وػػػػػػػػػػػػبأنفاسػػػػػػػػػػػػػػ يا حّييّ بطيّ    ػػػةػػػلِؾ ِمْف تفاحٍة َغض 

 ػػوػػػػػػػػسػػػػػفطاَب منيا ريُح جلّ    وبُ ػػػػػيا طيػػػػػريحَ  فزاد طيباً 

بريقُ الكأُس  وطابتِ   مف موضع التقبيؿ مف كاسو    ناػػػ، وا 

إف المذاؽ الذي أراده أبو نواس يعكس موقفو مف خمرتو، فحاسة الذوؽ تآلفت مع حاستي  
في المتمقي َيمس الحواس السابقة،  ر متنوعة المدركات ليا أثٌر عميؽٌ ت إلى صو البصر والشـ فأدّ 

أراد نكيتيا والنكية  وقد ،ال طعميا الشاعر المتمقي إلى رائحة  الخمرفي األبيات األولى جذب 
ولكنو جعؿ النكية مقرونة بالرائحة الطيبة المنبعثة مف خمرتو حتى أضحت  ،سيمتيا الذوؽو 

، فالشاعر يريد أف يتذوؽ السامع خمرتو المرادة بالحواس جميعيا، ثـ طيبًا في رائحتوؾ كالمس
فتذوقو لخمرتو يجعمو يخرُّ ليا، فيي كالشعاع  ،يةؤ يجمع في األبيات التي تمييا بيف الذوؽ والر 

 ذلؾ دفع بالمتمقي إلى تصور الخمرالساطع الذي يراه الناظر فيعجب بو وينحني أمامو، وىو ب
شيئا مقدسًا يراه السامع ببصره مف خبلؿ الشعاع المنبعث منيا، ولذا فيو عندما يتذوؽ خمرتو 

دفع فذوقو ليا ،وطيبة الرائحة ُتْدرؾ بالشـ ،باليد  ّس حتيجعميا مرة تفاحة تبصر بالعيف وطريًة 
المشاعر بحرقتو، فيو ال يريد مف القارئ  كويمكشؼ عف ُبعِد الحب الداخمي الذي يلالقارئ  
بؿ يسعى إلى استشعار المتمقي أثر ىذه الصورة وفؽ حالتو النفسية ،فيشعر  ،فحسب خمرتذوؽ ال

صادؽ، وليذا فيو غالبًا ما يصنع في  و لمخمرألف حبّ ؛ اإلعجاب والمتعة البصرية والشميةب
 :(1)الذوقية أجواء عطرية ذات أبية حيث يقوؿ  هصور 

  ؿِ ػػػػسحػػاُب قرنفْ  وُ مشاربَ  تْ وافَ   نسيميػػػػػػػػػا  يا لطيبِ شاربَ  وكأفّ 
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 :(2)فيقوؿ ،أو يصنع أجواء لمسية تتحس نعومة الخمرة ولينيا عند شربيا 

 يافِ ػػػػػػف في لُخْسَرِوّي، كػػػػػػػػػامِ   واحتسينا مف عتيٍؽ، ُعقػػػػػػػػػػػػػػارٍ 

يبرز لمقارئ طيب خمرتو وجودتيا، وىو عندما يشربيا فإنو  ،ومسمـ في صوره الذوقية 
يشرب الماء الزالؿ الصافي، وىو بذلؾ يؤكد صفات خمرتو المرتبطة بجودة الطعـ الذي يؤدي 

 إلى استحساف المذاؽ 

 

 :(1)حيث يقوؿ 

 بالطاس الرحػػػيَؽ زالال وفقَ سْ يُ   كئيف فوؽ نمػػػػػػػػػػػارؽٍ لمقصؼ متّ 

 :(2)ر حكما عمى خمرتو بعد شربيا ،مؤكدًا جودة طعميا حيث يقوؿدَ صْ لذا فإف الشاعر يُ 

 ِصْرفا ونبدأ بعد الػػشرب بالنخبِ  بيارَ شْ منيا حيف نَ  حسفُ أ يءَ شَ ال 

لو مسمـ بعد شربيا واستساغتو ب الذي توصؿ غيرىا بطعميا الطيّ  فلقد تميزت الخمر ع 
 :(3)ينعـ بيا عند شربيا فيقوؿلا ،لذا فيو ال يفتأ يعدد صفات خمرتو التي يسعى إلييا لمذاقي

 موالشَ  األديػػػػػػـِ  صافيةَ  عذراءَ   القراَح وىاتػػػػػػيا  ني الماءَ قِ سْ ال تَ 

 لػػػالِمزاج خمػػػػػػػي خذ غيرَ لـ تتّ  بعضيا مف بعضيا  ُش عُ رْ خرقاَء يَ 

ـّ ُسؿ  سميسُ   ػػػػػػػػػػػػػموالسْ فأتى سميُؿ سميميا مَ   ياػػػػػػػػػػػػػػمُ ّمُت فُسّمْت ث

المعيودة مف صفاء الموف وطيب  فات الخمرفيو ال يرغب في مذاٍؽ ال تتوافر فيو ص 
الرائحة وُحْسِف المزج، فيذا يؤدي بو إلى النعيـ الذي يسعى إليو متمثبًل بإزالة ما يختمج نفسو مف 
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إلى ِسر  ضميره،  ر فيو وصوؿ الخمريِ بيتو الثالث الذي ُيظْ  ىموـٍ ومنغصات ،وىذا تمثؿ في
 حاسة ذوؽف في الطعـ يرغب في تكويف سْ فالشاعر مف خبلؿ صورتو الذوقية التي اتسمت بالحُ 

ولعؿ ىذا  بؿ لحسف تأثيرىا عمى النفس، ،ال لطعميا فحسب خاصة بالسامع لو تستحسف الخمر
 . في الخمر يءصبحت تمّيز الجيد مف الردالتي أ عصرهفي  حاسة الذوؽيتناسب مع 

         الصورة الممسية -ىػ 
 ىي الصورة التي يحس فييا المرء بالنعومة والميونة والخشونة وغيرىا، وتكمف أىمية ىذه  

مع  يتناسب، ولعؿ ىذا (1) الصورة في العمؿ الشعري مف نقميا أثر الشيء ال الشيء نفسو
جمى في االىتماـ بأثر األشياء في النفِس أكثر مف االىتماـ الغرض الشعري لمشاعر الذي يت

 بوصؼ الموجودات وصفًا جامدًا ال حياة فيو.

 :(2)ومف أمثمة ىذه الصور قوؿ أبي نواس 

 لمف ىذا؟ فقاؿ:لكا  ،(داءُ نفسي الفِ )  و وناعـٍ قاـ يسقيني فقمت لػػػػػػػػ

 :(3)وقولو 

 تدـو حىً رور رُ ػػػػػػػػػػا لمسّ وفيي  ْدرٍ ليا في الكأِس ليُف عروِس ِخػ

 :(4)وقولو

 لطافة، وجفػػػػا عف شكميا الماء  يا رقت عف الماء حتى ما يلئمػ

 واءػػػػػػػػػحتى تولػػػػػػػػػػػػد أنواٌر وأض  ا ػػػػػػػػيبيا نورًا لمازجػػػ تْ جَ فمو ُمزِ 

والمطافة  مف الصفات مثؿ النعومة والميونة الممسية عدداً  هفالشاعر يجمع في صور 
والنعومة تكوف ،اُه بصفة النعومة قة، ففي األبيات األولى يتحدث الشاعر عف الساقي واصفًا إيّ والرّ 

 حيث النعومة في الحركة والحديث ،في تمؾ الفترة بالنساء قاةيدؿ عمى مدى تشبو السلممرأة وىذا 
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ويدؿ ذلؾ عمى ليونتيا ،في كأسو يشبو ليف العروس في خدرىا  وحتى المممس أيضًا، وليُف الخمر
عند نزوليا في حموؽ شاربييا فيي غير الذعة يتمتع الشارُب بممسيا لجدار فمو، وىي في 

با نواس يجعؿ مف خمرتو شيئًا ال ألطافتيا تعمو عف االمتزاج  بغيرىا مف ماء وىواء لذا فإف 
نما يتوىمو السامع ويسري في جسمو شعوٌر برغبة اإلمسا ،س بالكؼّ مَ مْ يُ  وىو يقوؿ في ،ؾ بو وا 

 :(1) ذلؾ

 غريزة العقؿِ  إال بحػػػػػػػػػػػػػػػس    ػػػػػوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسُ لمِ ال تُ  فأتاؾ شيءٌ 

 :(2)ومف أمثمة الصورة الممسية عند مسمـ قولو

 شزرا  وجانب بِ رْ ترود عيوف الش    مف األنِس ناعـٌ  يٌ بْ بيا ظَ  ودارَ 

ر نعومة الساقي معو، وىذا إف دؿ عمى شيء فيو يدؿ فقد جعؿ الشاعر المتمقي يستشع 
بالنساء مف ناحية ،ومف ناحية أخرى  فدوا أشبو ما يكونو غبمظيرىـ حتى  قاةعمى اىتماـ الس

 فيو يدؿ عمى ترؼ الحياة في تمؾ الفترة متمثمة بالنعومة والميونة والمطافة في كؿ مناحييا.

ة عبلقة يعبنواس ،ولعؿ ذلؾ ُيعزى إلى ط أبي ويبدو مسمـ مقبًل في صوره الممسية عف 
فاألوؿ يراىا جزءًا ال ينفصؿ عف كينونتو فيتابعيا بكؿ حواسو  كؿ مف الشاعريف بالخمر

روف عمييا لما تحقؽ ليـ بؿ اآلخقِ يْ ومشاعره، أما الثاني فيراىا شرابًا يبعث عمى الفرح والسرور فُ 
 .مف متعة

 تراسؿ الحواس .و

ؼ بو مدارؾ حاسة أخرى، صَ وْ تُ  ،عمى وصؼ يدرؾ بحاسة ما وىي الصورة التي تقـو
فيوصؼ المرئي بصفات المسموع، ويوصؼ المشموـ بصفات  ،فتتبادؿ الحواس في وظائفيا

وتتحوؿ مظاىر ،الممموس ،وىكذا يستمر التبادؿ بيف الحواس وفؽ انفعاالت الشاعر الداخمية 
ي الصوت بوقع نفسي شبيو بذلؾ الذي الطبيعة الصامتة إلى رموز ذات معطيات حسية، ويوح

 .(3)يوحي بو العطر أو الموف

                                  

 294:الديواف (1)
 50 :الديواف (2)
 395،النقد األدبي الحديث ىبلؿ، محمد غنيمي، (3)
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ير في النفس معاني وعواطؼ خاصة ،واأللواف ثويكوف ذلؾ ألف المغة في أصميا رموز ت 
واألصوات والعطور تنبعث مف المجاؿ الوجداني نفسو؛ لذا َفَنْقؿ صفات بعضيا إلى بعض 

التبادؿ بيف الحواس ُمَسّوغا حيف ُيْدَرؾ أف  َعد  ، ويُ (1)يساعد عمى نقؿ األثر النفسي كما ىو
الطبيعة تحتوي عناصر الرؤية والصوت والرائحة ضمف وحدة شاممة واسعة وىذا المعنى المطمؽ 

 .(2)الذي ترتد إليو األشياء والصور 

والتراسؿ عممية تبادلية يحدثيا الشاعر بيف حواسو،وىي عممية فنية ذكية، ووسيمة فنية  
لتقديـ المعنى في صورة حديثة، وليذه الوسيمة جماؿ إبداعي يأتي مف الخمط المقصود بيف متميزة 

وظائؼ الحواس،وىو خمط غير مألوؼ في العالـ المادي، لكنو مألوؼ في العالـ النفسي، ويصبح 
لعبة فنية يتحايؿ بيا عمى مشاعره ومشاعر متمقيو، وفي ىذا التحايؿ إيقاظ لوعي المتمقي الذي 

أ بيذا التداخؿ ،مما يدفعو إلعادة النظر،وتعميؽ التحميؿ ،حيف يصبح أماـ صورة ال يعاينيا تفاج
 –ؾ ،و تكمف البراعة في الحاسة األخرى بأنيا غير محدودة؛ ألف سماع الصوت رَ دْ في الواقع المُ 

أكثر محدود الداللة ويفيمو القاصي والداني، أما شّمو أو تذوقو فيستنفد حاسة أخرى أو  –مثبل 
 .(3)دوف أف تكوف محدودة الداللة ،وىنا يكمف الجماؿ الحقيقي في تراسؿ الحواس

وقد وظؼ أبو نواس تراسؿ الحواس في خمرياتو ليجسد بيا معاني خاصة ومشاعر  
 :(4)ومف ذلؾ قولو ،تعكس نفسيتو

 عمى األياـ ضؿٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػولراـٍ ف   راـ  وـُ ػػػػػػػػػػػػػػػيومنا ي سقنا إفّ ا 

 شوؽ في وجو عاشؽ بابتساـِ ػػػ  )ـ( مف شراٍب ألذ مف نظر المعػػ  

 لـِ ػػػػػػػػيع الكنع عف شمْ الس   ةَ وَ بْ نَ    ال غميظ تنبو الطبيعة عنو  

 
                                  

 395، النقد األدبي الحديثينظر،ىبلؿ محمد غنيمي، (1)
 111،المغة الشعرية في دراسة شعر حميد سعيدفتوح،أحمد محمد،  (2)
 56، في الشعر العربي القديـ تراسؿ الحواسالوصيفي ،عبد الرحمف،  (3)
 335: الديواف (4)
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 :(1)وقولو

 نياالد   رائحةِ   طيبَ عيني  ذ  تَ مْ وتَ   الكأس تنكشؼ البموى  يّ أديرا عم 

 :(2)وقولو

  د  ف بُ مِ  فِ يْ رَ كْ لؾ مف سُ  رًا، فمامْ خَ   ىا دِ خمرًا،ومف يَ نيا مف عيْ  تسقيؾَ  

 :(3)وقولو

 قارُ و عُ ديْ ػػػػػػػػػػػػػػػػأخرى مف يَ  وتدورُ    وِ ونِ فُ يسقيؾ كأسًا مف عصير جُ  

 :(4)وقولو

  افكانت إلى قمػػػػػػػػػػػػػػػػبي ألذ وأطيب   ةيَ نْ و مُ ػػػػػػػػيْ نَ اني بعيْ اىـ ومنّ سق   

وأخرى لذة ارتبطت بحاسة  ،ب ىي لذة مذاؽ ولكف أبا نواس جعميا مرة لذة نظرلذة الشرا 
ـ، فقد بادؿ بيف الذوؽ والرؤية والذوؽ والشـ،وىذا التراسؿ نقؿ البيت مف الشعور إلى الشّ 

الشاعر بيذا النزوع مف حاسة ألخرى والجمع  البلشعور وعمؽ داللتو في العقؿ الباطف؛ ألفّ 
ير النفسي واعتماد النفس البشرية مصدرًا لمتشبيو استطاع التعبير بشعره عف ثبينيما في وحدة التأ

الحمولية التي توحد شتى العواطؼ في النفس البشرية، والتوحيد بيف المشاىد الخارجية واألحواؿ 
 النفسية. 

يجعؿ نظراتيا ذات طعـ كطعـ ر الشاعر نظرة المحبوبة و يصو  بيات السابقةوفي األ 
ت مذاؽ كمذاؽ العصير المأخوذ مف الجفوف، والنظرات مصدرىا العيف وىي ال ، أو ذاالخمر

نما تقع في القمب، فالشاعر  ،بحاسة نفس الشاعر معنوي ال ُيَحّس  فيذاؽ ،وأثر النظرات تُ  وا 
ؽ المعنى حيف جعؿ المذاؽ مف فعمّ  ،ف عبلقتو بالساقية أو الساقيأوحى بمعاف نفسية وبيّ 

                                  

 32،الديواف (1)
 123: نفسو (2)
 226:نفسو (3)
 45: نفسو (4)
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ت الشعري صورة متعددة األبعاد، فقد تحمؿ ُبْعَد الُحّب، وبعد المذة، وُبْعَد ؿ مف البيالعينيف، فشكّ 
 اإلعجاب بالخمرة لتغدو قرينة النظرة الواقعة في نفسو مف الساقية.

 :(1)ويجد القارئ مثؿ ىذا التراسؿ عند مسمـ في قولو 

 كراػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػألسقييا ىذا معتقة ب  ػػػػػػياػػػػػػػػػخذاىا فأما أْنَت فاشرب وىات 

 فإني امرؤ آليت ال أشرب الخمرا  وىاِت اسقني مف طرفيا خْمَر طرفيا 

فالنظرة ُترى وال تذاؽ ،وأثر النظرة معنوي أيضًا، ولكف الشاعر أوحى بمعاٍف نفسية  
 الشاعر يجعؿ النظر إلى عينيا يقوـ عنده مقاـ الشراب،فوكشؼ عف عبلقة خاصة بالمرأة، 

في النظر إلى وجييا وعينييا يغني عف شرب الخمر عنده ويظير ذلؾ في الشطر الثاني  ومتعتو
 بأال يشرب خمر العنب . ؼمَ مف البيت عندما حَ 

عنده  بة التي أصبحت معادلة لشرب الخمرويبدو مسمـ ميتما باقتفاء نظرات المحبو  
 :(2)حيث يقوؿ

 ؿ ػػصمف في كؿ  بيب الراح فَدّب د   يا تُ يْ قَ يا اليوى وسَ يْ نَ يْ عَ سقتني بِ  

 :(3)وقولو

 االير ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو جه مف كفّ عيدُ ويُ    صبابةٍ  نيف كأَس يسقيؾ بالعيْ  

 :(4)لمحواس قولو  ومف الصور الشعرية التي أجرى فييا تبادالً 

 رارا دي السّ بْ وتُ  ميُت اليموـَ تُ     يوةٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق رصافيةٍ  وصرؼٍ  

  رارايا الشّ ػيّ ػتعمى حاف أطارتْ     تْ قَ فّ ػػػػػػػػػػػػػػَمْيٍت رحيٍؽ إذا صَ كُ  

                                  

 46الديواف، (1)
 142،نفسو (2)
 204نفسو، (3)
 189نفسو، (4)



239 
 

د صورة جميمة لممشاىد حيف جعميا ناعمة لينة الشاعر جسّ  ى وتذاؽ ،ولكفّ رَ تُ  فالخمر 
رقيقة بقولو)رحيؽ(،فجعميا تُْدَرؾ بالممس ،وفي ىذه الصورة انعكاس المخزوف البلشعوري مف 

 رئي الجميؿ .إحساس تجاه ذلؾ الم

 :(1)ومف ذلؾ قولو 

 ؿُ تَ قْ ولـ أستبقيا وىي تُ لذيذًا    مشيداً ي لـ أشيد مف الراح كأنّ  

وىي تمزج بالماء  مف الرؤية إلى الذوؽ،فمشيد الخمرفمفظ)المذيذ( غّير مسار المشيد  
 ذات أصبحت  ولكنيا ،ومع أف كممة )تقتؿ( ذات داللة سمبية،مشيد لو طعـ لذيذ عند الشعر 

وىذا يجعميا ذات مذاؽ  ،وشدتيا يا ارتبطت بالتخفيؼ مف حدة الخمرألن هداللة إيجابية عند
 أطيب وأشيى.

 مزج المتناقضات. ز

يعتمد ىذا النوع مف الصور عمى الجمع بيف الشيء ونقيضو في تركيب اقتراني واحد،  
ت النفسية واألحاسيس وقد عمد الشعراء إلى توظيؼ ىذه الطريقة في التصوير لمتعبير عف الحاال

فاعؿ الصفات بيف الطرفيف المتناقضيف ويحمؿ تالغامضة التي تتعانؽ فييا المشاعر المتضادة ،فت
ويكشؼ عف  تصويرياً  ومثؿ ىذا المزج يحقؽ جماالً (2)كؿ منيما شيئًا مف سمات اآلخر 

 :(3)المكنونات النفسية لمشاعر ومثاؿ ذلؾ قوؿ أبي نواس 

 تو سراءُ ػمسّ  رٌ جَ يا حَ ػػمسّ  لو  ساحتيا  افاألحز صفراء ال تنزؿ 

 :(4)وقولو

 بكأسؾ حتى ال تكوف ُىموـُ   ىا داوِ فَ  ؾ اليمـونْ مِ  تْ رَ طَ إذا خَ 

                                  

 255:الديواف (1)
 223، 2005، رسالة ماجستير ،الجامعة األردنية،موبية شعر محمد القيسى دراسة أسينظر:عمايرة، حناف، (2)
 9:الديواف (3)
 341: نفسو (4)
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 :(1)وقولو 

 اراػػػقػػيـ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالػب بػػػػػػػػػى )ـ(          تذزة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواشربنيا م

 اإلزاراي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاقيا ُيرخ  ػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػالمرَء إذا م ؾُ رُ تْ تَ 

 نيارااليؿ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػالموك،بت ػػػ )ـ(  ػسػػػػػػػػػويرى الجمعة كال

 :(2)وقولو

 ونشور، حاالف: موت تارةً   الكأس كؿ  عشية رِ وْ ولو بدَ 

 :(3)وقولو

 حيحالصّ  قيـ ثوبَ وتعيُر السّ   حيح سقيمًا تترؾ الصّ  قيوةٌ 

، والصحة والمرض ،والموت والحياة ،والميؿ والنيار ،اليـ والراحة لقد مزج الشاعر بيف 
لسابقة ز القيـ اإليحائية في النص الشعري، فالمعنى العاـ لؤلبيات اولعؿ مثؿ ىذا المزج يعزّ 

س نفس شاربيا، ولكنيا تكشؼ أيضًا عف مدى سخرية أبي نوا في يشير إلى مدى تأثير الخمر
لآلخريف تصبح وسيمة  ب اليـّ التي تسبّ  جعؿ مقاييس األشياء تختؿ، فالخمرمف واقعو، لذا فقد 

لراحتيـ، وتجعميـ يروف األشياء بصورة مغايرة وتبعث الحياة في أرواحيـ الميتة وليس في 
 ة.أجسادىـ الحيّ 

 -:(4)ومثاؿ ذلؾ قولو ،ويظير أبو نواس موغبل في مزج المتناقضات بصورة أكبر 

 ـِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي الرح بِ يْ بخمار الش     مرتػػػػػفاسقني الخمر التي اخت

 رـِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبعدما جازت مدى الي   ا ػػػػػػػيػػػػػنصات الشباب لأ تُ م  ثَ 

                                  

 183:الديواف (1)
 160:نفسو (2)
 93:نفسو (3)
 330:نفسو (4)
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 :(1)أو قولو

 اػػػػػػػػجنيني دلفُت إلييا فاستممتُ    وشمطاء َحّؿ الدىر عنيا بنجوةٍ 

امية ىذه الصورة تجعؿ المستحيؿ ممكنًا والمعجزة تتـ في عالـ خيالي واسع، إف دين 
ال كيؼ و  وىي  خط الشيب رأس الخمرقد فالشاعر يخضع الغريب لحكـ العادة المألوفة الممكنة وا 

؟ كيؼ يمشى الشاعر  دتيا نضرة الشباب بعدما شاخت واجتازت ِسفّ و بعُد جنيف؟ وكيؼ عا اليـر
فذة تجسد  ةماء في صور ثـ يأتي ليجمع بينيا وىي نور و  جنيٌف في بطنيا؟إلى خمرة عجوز ليا 

 :(2)لية يتقطر فييا ماء الحسف حيث يقوؿ احركة خفية متو 

  بيا األْمرُ  رّ دامى، واستمالنّ  عيوفَ    يابالماء، راؽ شعاعُ  إذ ُقِيرتْ 

افة إلى كونو إف مثؿ ىذا المزج ما ىو إال امتداد لشروخ نفسية في رحاب غريبة، باإلض 
حركة ىجومية في اتجاه الغيب ،وقد أخاؼ المجيوؿ أبا نواس فوقؼ مف العالـ موقؼ الرافض 

يتصرؼ بو  فية حيث كاف سّيد ذاتو وسّيد الكو ة في عوالمو الخمر يش عف الحياة الحقيقوفتّ 
دة عف ويتبلعب بشؤونو، ومثؿ ىذه التناقضات تمثؿ الذات اإلنسانية في حقيقتيا الوحشية البعي

إطار العقؿ الواعي والشعور باألشياء الموضوعية وظواىرىا وأشكاليا وأحجاميا كما تعودت 
. لذا فإف الصورة عنده ىنا أداة معرفة ووسيمة الكتشاؼ (3)حواسنا أف تدركيا في حكـ العادة 

 .وفيخواالعبلئؽ الخفية بيف مختمؼ ظواىر الوجود و 

 :(4)ور مسمـ قولوومف األمثمة عمى مزج المتناقضات في ص

 ؿػػػػػػػػػػػػػػػػػحْ في الوَ  ديّ قَ المُ شَي مبو  تمّشت  ػػػػػػػػاربِ ا ذؤابة شنّ إذا ما َعَمْت م

 ؿِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَبْعَد عّؿ إلى َنيْ  عادتوال ىي   ةً ػػػػػالّدىِر بغت ميتةَ  متنافل نحُف 

                                  

 372الديواف (1)
 176:نفسو (2)
 193،الفف واألدبميشاؿ، عاصي، (3)
 42:الديواف (4)
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 :(1)وقولو 

ـُ أخو النيى ا ما تحسّ إذ  ار ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيا كب يا كبرًا وأبدىب أسرّ  اىا الحمي

 :(2)وقولو

 ري عف أمْ  وال تسأليني و اسألي الكأَس  ػػػػػػخْمر أديري عمّي الراح ساقية ال

  يرّ ػػػػػػػػػػػؾ عمى ستُ لِؾ الكأس حتى أطمعْ  الحشا  أظيرت ُمْضَمرَ ي قد بؾ كأنّ 

ف لـ تكف ىناؾ داللة نفسية يبلحظ الدارُس ليذه األبيات تبلحـ عناصر ا  لصورة، وا 
 ؛واضحة لدى مسمـ في متناقضاتو كأبي نواس، غير أنو استطاع أف يصؿ بالفكرة إلى مستدعييا

ليتجمى لو تأثير الخمرة القوي عمى صاحبيا فيصنع مسمـ لو عالمًا تتراءى فيو المتناقضات أمرًا 
ف كانت مشيتو متثاقمة، فالمقيد ال يستطيع المشي، ولكنو مشى بعد شرب،جميًا  و الخمرة حتى وا 

وىو يفشي بأسراره التي كاف يخفييا، فما كاف ممنوعًا سابقًا يصبح في عالـ الشاربيف مسموحًا، 
كيؼ ال؟! وىذه الخمرة تحدد ثنائية الموت والحياة، فإف ماتت ىي في أجساد شاربييا منحتيـ 

 الحياة بالسرور والفرح الذي ينعموف بو.

 مركبة الصورة ال -

ُتَعدُّ الصورة المركبُة نتاج مجموعة مف الصور المفردِة الجزئية )البسيطة، والمعقدة( التي  
لؼ معيا بوحدة معنوية أو نفسية لتعبر عف فكرة فييا شيء مف التعقيد، لـ تستوعبو صورة آتت

سع مدى بسيطة فجيء بيا لمؿء ىذا النقص، ذلؾ أف مثؿ ىذه الصورة تّكوف نسيجًا لو تأثير أو 
وأبمغ في البناء الكمي الذي قد تنفجر منو الداللة الكمية لمنص، وبالتالي فإف دراسة الصور 

 .(3)مجتمعة قد تعيف عمى كشؼ معنى أعمؽ مف المعنى الظاىري لمقصيدة

                                  

 50:الديواف (1)
 103:نفسو (2)
 200، ف الشعرفينظر:عباس،إحساف، (3)
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فالصورة المركبة ىي مجموعة مف الصور البسيطة المؤتمفة القائمة عمى تقديـ عاطفة أو  
 .(1)مف التعقيد أكبر مما تستوعبو صورة بسيطة فكرة أو موقؼ عمى قدر

يف الصور تتسـ حالة انتظاـ داخمية ب ذات وىذا النمط يعبر فيو الشاعر عف فكرةٍ  
لمعيف أو  اً يفالصورة الواحدة ترسـُ بالكممات إحساسًا مف األحاسيس فتجعمو جم ،بالتكامؿ والتداخؿ

وىو  ،يف معاً يخرج معنى ىو مجموع لممعناألذف أو الممس ...ثـ تأتي صورة أخرى قربيا، في
الشاعر يبغي مف وراء ذلؾ الوصوؿ إلى  وكأفّ ". (2)نتيجة التصاليما وعبلقة األوؿ باآلخر 

 ."(3) إحساس موحد عف طريؽ وفرة الصورة وتداخميا وتفاعميا

ومف حيث الداللة ،فالصورة المركبة جدؿ داللي بيف صورتيف تتعاشقاف لتنتجا صورة  
الصورة  تناغـي لنجاح الصورة المركبة ىو ، فالشرط األساس(4)جديدة مختمفة مؤتمفة  ثالثة

ألنيا إف انفصمت عف مجموعة الصور المكونة لمقصيدة فقدت دورىا الحيوي في الصورة  ؛الجزئية
العامة، أما إذا تساندت مع مجموعة الصور األخرى فإف ذلؾ يكسبيا التفاعؿ والحيوية 

 :يا منطرؽ مختمفة لتركيب الصور في شعر أبي نواس ومسمـ الخمري  .وىناؾ(5)والخصب

 حشد الصور َ- أ

يتـ ىذا الحشد عف طريؽ توالي التشبييات المتآلفة؛ لتعطي صورة واضحة المعالـ لما 
التشبييات معًا ىو  قصده الشاعر، ويتحقؽ التبلحـ بيف أجزائيا عف طريؽ التأليؼ بينيا، فنموّ 

؛ ألف ذلؾ تضييع لممدلوؿ، وقتؿ لمقيمة يفيـ كؿ جزء منفردًا أبداً سي،وال عضوي ونف نموّ 
 الجمالية، فيذه الصور المنتقاة المترابطة تتفاعؿ مع بقية العناصر إلحداث تأثير معيف.

                                  

 136، الصورة الشعرية في النقد العربي القديـصالح،بشرى، (1)
 ، والصفحة نفسيا.نفسو ينظر: (2)
 801، مناؿ، الخطاب في الشعرعبد المطيؼ،محمد  (3)
 106،الخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنيةالصائغ،عبد اإللو ، (4)
 32، 1997، رسالة ماجستير، الجامعة األردنية،عر السيابدراسة أسموبية لشالكيالي،إيماف محمد أميف، (5)
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 :(1)ومف أمثمة ذلؾ عند أبي نواس قولو 

 َكْرـِ ػػػَنػةِ  الػػػػػباِتَؾ الػػػػْؿ صفػػػػفاْجعَ    ، دـػػػػػػػػػَفػةُ  الّطػموِؿ بلَغػةُ  القصِ 
 س ْقـِ ػػػةَ  الػػػِح، وِصحّ ػػػػـَ الَصحيػػُسقْ    تْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال ُتْخَدَعّف عِف التي ُجِعمَ 
 ػي ػـ الجسـِ ػػػػَ َؾ ، وقػػػاِظَريػػػػف نػػػػع   تْ ػػػبَ ػػػػػجِ ػػػػػػوَصديَقةِ  الّروِح التي حُ 

 ى َعْجـِ ػا عمػػػُرىػػػػِ رائػػػػػػْت مَ ػػػمَ ػػػُفتِ    َذاُؿ ، والػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال َكْرُميا مّما يُ 
 قػْدـِ ػػػػػيَمػةِ  الػػػػػفضػػػا بػػَظػرائيػػػػُنػ   ىػػػػػػػػػػػػػػػػَصيباَء َفّضَميا اْلُمموُؾ عم
 ياَبةَ  األـ  ػػػَ ناِت مػػػَ ػػبػػػػػَت الػػػػػػػَصمْ    ا،ػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػفإذا أَطْفَف بيا َصَمْتَف ل

ذا َىَتْففَ  ـِ ػػػى االسػػػػا عمػػػػيػػػػػْنػيتػػػػػكُ  فػػػػّدمْ ػػػَقػ   ،ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيا لناِزلَ  وا   ػ
ذا أَرْدفَ  ـِ ػػػػْمػػػػػػػػػػػز بَف مف حِ ػػا عَ ػػػػَف مػػػػػػػجْ و  زُ    اوَرة ً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػليا ُمح وا   ػػػػػػػػ

ـِ ػػػػػِؼ الػػػػػػُ راصػػػػػػػَ فػًا كتػػػػِ ُمتراص    بًا،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُشّجت؛ َفعاَلْت َفْوَقيا َحبَ   ّنْظػ
ـّ ا ـِ ػػػْ ي َذرا أكػػػػف ػدػػػع  ػػػػػػلَف ، صُ ػػجْ ػػػػَعػ    اً ػػػػػػػػػػػػػػْنَفػَرْت لَؾ عف َمػَدّب دبث  ػ

 ْجـِ ى نُ ػػػفػػػَ ي قػػػػَر فػػػػػَ واتػػػػـٌ تَ ػػػػْ جػػػػن    ا،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْتُمو َطراِئَدىفكأّنما يَ 
ـِ ػػػػػػُ ةِ  ، مػػػػػيَ ػػبديػػػػى الػػػمػػػوع    ٌر،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوكأّف ُعْقَبى َطْعِميا َصبْ   ػز ةُ  الط ْعػ

 ـِ ّسيْ ػػػػَرةَ  الػػػػػػػػػراِح، دريػػػػػمػػػػػػػـ  الػػػػج    ،َدتْ ػػػػػػػَصػػػػْرمي فَػَتْقِصُد مف لو قَ تَ 
ـُ فػػػػػػوتَ     ،ةػػػػػػػػػفعلـ تذَىػُؿ عف ُمَشْعَشػػعػػػػػػ  ـِ ػػػْ ي َرسػػػػػػَمٍؿ، وفػػػػػػي طَ ػػػيي

ـِ ػػػػأنت فػػػػػػاِف كػػػػِعيػػػػػػذو الػػػػػأف    ا،ػَتِصُؼ الّطموَؿ عمى الّسماِع بي  ي الِعْم
ذا َوَصْفَت الّشيَء ُمّتِبع ـِ ػػػػػْخؿ مف َزلَ ػػػػـْ تػػػػل    ًا،ػػػػػػػػػػػػػػػػػوا   ػٍؿ ، ومف َوْىػػػػػػػػػػػػػػ

شبييات الخاصة بصديقة يقدـ الشاعر في ىذه األبيات مجموعة مف الت
إلى الفكرة التي يسعى إلييا  امى ىذه التشبييات في الصورة المركبة لتقودن(،وتتروحو)الخمر

 ذلؾ مبّيناً  وجو إلى ما ىو أسمى مف ذلؾ،معمبلً الشاعر وىو الثورة عمى القديـ المتمثؿ بالطمؿ والت
الخمر مفيومًا متعدد  بذلؾ ختارىا لتكوف رفيقة لو مدى الحياة، وأصبحتاصفات الصديقة التي 

 ػ:ػػػػف التالدال

                                  

 334 -333،الديواف (1)
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 .يؼ: ابنة الَكْرـ /وىذا نسٌب شر الخمر .1
 .ىذا قدرة عالية ليا عمى التأثير عمى اآلخريففي :الدواء الشافي/و الخمر .2
 .: صديقة الروح/ وىذا دليؿ عمى العلقة القوية الكامنة بينيماالخمر .3
 :رقيقة الجسـ لذيذة/ وىذا ُحسف في تكوينيا.الخمر .4
 الخمور ليا. بقية :صاحبة المقاـ الرفيع/وىذا سبب في احتراـالخمر .5

ذاتيا، فقد اختار ليا  صورة فكرية أبعد مف صورة الخمر بيذه الصورة يقدـ إف  الشاعر
 ،ء عادة،وىذا يبّيف نظرة أبي نواسمف الصفات أجمميا وأحسنيا، وىي صفات توصؼ بيا النسا

صورة المرأة التي يرغب بيا صديقة لروحو، وىي امرأة تتوافر فييا الصفات  فقد رأى في الخمر
ىو يستمر في استكماؿ صورتو المركبة فيأتي ليبيف لمقارئ مدى تأثيرىا في ،و َرتالسابقة التي ُذكِ 

 :نفسو فاختار لذلؾ مف الكائنات أصغرىا حيث

 جيا بالماء في نظامو بتراصؼ النظـمز شبو ما علىا مف حبب بعد  .1
 بدبيب النحؿ في بيوتو. هفي جسد شبو دبيب الخمر .2
 وراء بعضيا.شبو تتابع الشرب منيا بتتابع النجـو بعضيا  .3

 ىنا ز عناصر لوحتو األولى، ولكنو اعتمدصورة أخرى يأتي بيا بعد الصورة األولى ليعزّ 
عنصر الحركة المتمثؿ بدبيب عنصر الحدث المتمثؿ بالحبب المتصاعد عمى صفحة وجييا، و 

ألف دبيبيا اخترؽ ؛ في الجسد وتتابعو، وفي ىذه الصورة يظير الشاعر مستسممًا لخمرتو الخمر
دليؿ عمى فعؿ  ،وىذالجسد كامبًل، ولـ يكف االختراؽ عاديًا، بؿ اختراؽ مف كؿ ناحية وصوبا

ولكنيا تجعؿ المتمقي  ،التأثير القوي ليا، وقد تكوف الصور المتتالية في ىذه الصورة المركبة قميمة
 في عيف المشاىد المتتالية تعمؽ المعنى وتوضح الفكرةفيتعامؿ مع التجربة اإلبداعية الشعرية؛ 

ة قصيدتو، فقد ال ، وىنا تأتي خاتمة القصيدة لتؤكد ما سعى إليو أبو نواس في بداي ووعقم المتمقي
وحدىا ىي صديقة الروح، وقد يتخذ الشاعر مف أشياء أخرى صديقة لو؛ ألف ذلؾ  تكوف الخمر

مييا فقد يكوف بكاء عسبٌب في إبداعو وتطوره، أما البقاء عمى تقاليد القدماء مف وصؼ الطموؿ وال
 جاب بالخمروقوعو في الزلؿ ،فالصورة المركبة ىنا سارت مف اإلعالشاعر و  مدعاة لخطأ

 )الحضارة( إلى عدـ اإلعجاب بالطموؿ )البداوة(.
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ومف أمثمة الصور المركبة التي اعتمدت حشد الصور دوف كثرة التشبييات لموصوؿ إلى  
 :(1) أبي نواس الموحة النيائية قوؿ

 ـُ ػػػػػػػػػػػػيا الظميػػػػػػبموماٍة يتيو ب   اػػػػػػػػػػػلّى ِمْف َوْخِد المطايأحب   إ

 وـُ ػػػػػػػػػَتموُح بِو عمى الِقَدـِ الّرسُ                    عػػػَنعِت الّدياِر، َوَوْصِؼ َرب وِمفْ 

 ميـُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتَكّنَؼ َنْبَتيا َنوٌر عَ    اتٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرياٌض بالّشقائِؽ ُموِنق

 وـُ ػػػُ ، نجطالعة ٌ عَمييا الّشمُس    ْضحىبيا األقاحي ، حيَف تُ كأّف 

، وطاَب بيا النّ    اَبتْ ػػػػػػِمِس ِفتَيةٍ  طابوا، وطومجْ  ـْ  عيـُ ػػػػػػػمجاِلسُي

 يـُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػُمَعت قةٌ  بيا َيْصبو الَحم   ارُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعمييـُ فييا ُعق تدارُ  

 ـُ ػػػػػػػػػػػػػػػمطاِلُعيا عمى الَفَمِؾ األدي   راٌت،ػػػػػػػػػػػػػػػػكؤوٌس كالكواكِب دائ

 يـُ ػػػػػػػػػػػػػػػلُو ِمْف قمبَي اْلَحظ  اْلَجس   اٍؽ،ػػػػػػُيحّث بيا كُخوِط الباِف سَ 

 وـُ ػػػػػػػػػػػػُ ػػػػػػػػػػػِتِو ُكموفي َقمبي بَمْحظَ    ْرٍؼ،ػػػػػػػػػػػػػلَطْرفي مْنُو ميعاٌد بطَ 

وفي ىذه األبيات يصور الشاعر مجمسًا خمريًا ُيعنى بو بالمكاف، وقد توالت الصور  
وتبلحقت لتكشؼ مشيد الحياة الذي يبغيو الشاعر، لقد أراد الشاعر اليروب مف مكاف ال تألفو 

حاصمة في المجمس والناتجة عف نفسو، إلى مكاف يجد فيو الراحة والمتعة، وقد أسيمت الحركة ال
وكؿ ما ينتج عنيا، فيي  الخمرعنصر اإلغراء نحو ة الكؤوس وحركة الساقي في إضفاء حرك

 عنواف الحياة.

 :(2)ومف أمثمة الصورة المركبة عند مسمـ قولو

 يا َوْكُس ػػػػائعُ ػػػػػمف قيوٍة ب   ىاِت اسقني طاؿ بي الَحْبُس 

                                  

 352:الديواف (1)
 279:الديواف (2)
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 س  اُس والقَ مّ أغمى بيا الشّ    ٌة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالدار رصافي ية  قّ ز 

 ُت َوْرسػػوىي إذا ما ُمزجَ    ةٌ ػػػػػػػػػػػيا في الكأِس ياقوتكأنّ 

 عسػػالم َعْيُف الميا واَلبقرُ     وحانُ يْ رَ  ؼِ صْ لمقَ  سِ مِ في مجْ 

 يَا َمس  ػػػػػػطني ِمف حبّ ػػخال   ػورة ػػػػػػػػػػػػػػػكمم رِ وغادة كالبدْ 

 نٌة ُخْرُس ػػػػػػػػػػػػػػػا ألسػػػػػػػيكأنّ    ِب إذا ما جرت الشرّْ  ألسنة

نيا يرغب الشاعر عاس حب، فبعد انر نموذجًا مف نماذج معاقرة الخمريصور الشاع 
غالية  صور كاشفة مشيد المتعة حيث الخمربالعودة إلييا والتمتع بيا، وقد تبلحقت ال

رائحتيا، ثـ المجمس الذي لـ ُيِطْؿ في الحديث عنو، ثـ فراف في عالثمف،الياقوتة في مشيدىا، الز 
الفتاة الناعمة المينة الطويمة صاحبة األخبلؽ الحسنة كأنيا البدر، ثـ حركة األلسنة التي تتداعى 

لتتوالد بعدىا األشياء وتستمر الحياة)حياة الشاعر في النعيـ  المذة في تعاطي الخمرعف  لمبحث
 مع خمرتو(.

 :(1)صورة المركبة عند مسمـ قولومثمة الأومف  

 االػػػػػػػمػػػػػوك ةً دَ جْ حازوا نَ  أدباءَ   ػػػارـٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال ك ارـٍ ػػػػػػػػبيف أكوميذّ 

 عاالػػػػػػكؤوسيا إش َحْربٍ  نيرافَ   عمواشْ أَ ػػػػػػػموؿ فالشّ  ؽِ فْ ثاروا إلى صَ 

 االػطسْ ػػػػالعبير و عنبرًا قِ  رَ دَ مُ   اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرابػػػػػػػجعمُت ت فاً رَ يـ غُ تْ أَ بوّ 

 ُد زواالػػػػػٍش ما يريدامت وعيْ   ةػذ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ولَ ػػػػػػػعيالنّ  وا بأنواعِ وخمّ 

 لالػػػػػػظ صانيفّ غلو أ ُجِعمتْ   ؿػػػػػػمّ ظَ ػػػػػػػػفي مجمٍس بيف الكرـو مُ 

 االػػػػػػميرتعيف رِ  َوْحشٍ  غزالف  ػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكأنّ  القيافِ  يـ حورَ يولد

 االػػػطعْ مِ   يدةً ر باب خُرود الشّ    ػادةً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػغفتى لديو  قد حاز كؿّ 
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 االػػػػػػػػمف ردفيا أثق تْ مَ قد ُحم     ىشػػػػ، مضمرة الح،عجزاءَ كورةً مم

امتمكيا اإلنساف، ولكف يتحقؽ النعيـ لممرء في الحياة بالماؿ والشيرة وأشياء أخرى إذا  
الشاعر ىنا عاد ليحشد عددًا مف الصور التي تبّيف النعيـ وفقًا لمفيوـ الشاعر لو، فالنعيـ مرتبط 

دوف تردد، فمجمسيـ ىو ميدانيـ حيث تغمرىـ  ب الكراـ الذيف يقبموف عمى الخمرعنده باألصحا
لتي تتحرؾ في كؿ اتجاه، وقد حاز ة، والقياف امّ لمطافيو الروائح الطيبة، وينعموف فيو بالجمسة 

فييـ فتاة ناعمة حسنة  المظير بما تمتعت بو مف صفات ،فالجماؿ الذي يجده الشارب  حدٍ اكؿ و 
في المجمس والخدمة الممتازة ما ىي إال عنواف الترؼ والحياة اليادئة التي تمتع بيا المجتمع 

 العباسي آنذاؾ .

 تكامؿ الصور -ب

تعمؿ معًا عمى بناء صورة مركبة متكاممة متآزرة فيما بينيا  تتشكؿ مجموعة مف الصور 
 لتعطي تصورًا معينًا لممتمقي وتجعؿ أجزاء القصيدة أكثر ترابطًا وتكامبًل.

 :(1)ومف األمثمة عمى ذلؾ قوؿ أبي نواس  

  ُكُروـِ ػػػػػػػػػػػػػبماِء ِبنِت ال عّملني    ُزوـِ ػػػػػػػػػػػػػػيا َخميَمّي ِمف َبني َمخ
  مػَوّليػاُت الّنجػوـِ  ػػُؾ ، وغػابتْ   )ـ(  ّديػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػَعّملني بيا إذا غّرَد ال

  وـِ ػػػػػػػُعقاٍر، عتيقةٍ ، ُخْرط ػح،   )ـ(  مف ُكميٍت َلػذيػذةِ  الػّطعـِ والّريػ
  ـِ و ػػػعشػرًا في ُمػدَمٍج ، َمخت ثـّ     رًا،ػػشػػػػػعّتْقَتيا األنباُط َعشرًا فعَ 

  يـِ ػػػػػػػػػرّبَيْت في الّنعيـِ َبعَد الّنع    ف  ػػػػػػػػفيي فيو عػُروُس ِخْدٍر وكِ 
  ُروـِ ػػػػػػمف كُروـٍ ومف عريِش ك    لٍؿ،ػػػػػػػػػػػبظِ  في ِظلٍؿ َمْحُفوَفة ٍ 

ـَ غير ُمم    راً ػػْ ػػػػػِبك ُزْرُتيػا خاِطبػًا ، فُزّوْجتُ    يـِ ػػػػػػػػػػػػَفَفَضْضُت الختا
  َطمػَعػةُ  الّشمِس في َسػواِد الغيوـِ     دوػػػػػَتب عف َفتػاةٍ  كػأّنيػا ، حيفَ 

،   وـِ ػػػػػػػػػػػػَحػديَث الُمَبْرَسػـِ الَمْحػُمػ    ناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفحسبْ  فَتَرْت عف َتَرّنـٍ
ـّ صاَرْت إلى أَغفّ     ، َمفػػدوـِ  ٍ ػػمػاِء ، إبػريِؽ ِفػّضػة  )ـ(  الػ رِ ػػػػػكَطي ث
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ـّ زّفْت إلى   ـِ ػػػػػػػػمثؿ ناٍر َتحكي التياَب اْلَحمي    درعٍ ػػػػػػػػػػػػػػالّزجاِج ب ث
 ؤوـِ ػػػػػػػػػػػػػلسُت ُعمِري عف ُشْربيا بسَ     ي ػػػػوغػاَيػةُ  ُأْنس ػّذتي ،ليػا في

الذي يميو بقوؿ تبدأ ىذه الصورة بالنداء الذي يتموه األمر، ثـ تكرار األمر في البيت  
، ؼ عنوبلني(، وىذا يشير إلى حالة القمؽ الموجودة عند الشاعر وحاجتو إلى ما يخفالشاعر )عمّ 

فيأتي بصورة لخمرتو جمعت بيف ُحسف لونيا، وطيب طعميا وقوة تأثيرىا، لتبدأ بْعَد ذلؾ العبلقة 
سبب بعده بشاعر قمقا المفتوحة بينيما حيث عبلقة الزوج بزوجتو، ففي الصورة األولى يظير ال

المرأة بما تمتعت بو مف صفات تجذب العاشقيف  لمعشوقة، لتأتي بعدىا صورة الخمرعف خمرتو ا
نحوىا، وىذه الصورة تتآلؼ مع الصورة األولى؛ فالشاعر بث الروح في خمرتو عّمو يجد الراحة 

لتحقؽ امتزاج الشاعر  الذي أصابو في الصورة األولى ،ثـ تأتي الصورة الثالثة بعد القمؽعندىا 
بخمرتو مف خبلؿ عبلقة جسدية تسمى الزواج،ثـ تأتي الصورة الرابعة لتعصؼ بكؿ التوقعات 

 ،دلؿ وتقرر الذىاب إلى كؤوس الفضةلمت تعود الخمر ج بيف الشاعر وخمرتو،فبعد حصوؿ التزاو 
)ولعمو  –لذي تبغي ألف الشاعر لـ يكف قادرًا عمى إيفائيا حقيا ا ؛وقد بدت عمييا حرارة الجسد
ىنا يقرر  ليا، وكأف الشاعر أالذي ُعِرؼ بو(فكاف الكأس خير ممج ىنا يشير ضمنيًا إلى عجزه

 يعني أنيا الوحيدة القادرة عمى ال وىو الكأس، ولكف ذلؾ ال أالطبيعي  في النياية مكاف الخمر
وحو التي تمبًل عميو ؽ بأنيا ىي أنيسة ر فيعمّ  ؛ص الشاعر مف حالة القمؽ التي يشعر بيايتخم

الحياة ،فحيف  فَ مِ حياتو، ومثؿ ىذا التراكـ لمصور المركبة عند أبي نواس يكشؼ موقؼ اإلنساف 
ف كانت ببل يفإنو  ،الريبةو تسود النفس اإلنسانية القمؽ والوحدة  جد راحتو في أشياء كثيرة حتى وا 

ف الرضا، إف ىذه الصور تعكس ولكنيا في النياية تشبع النفس العطشى وتمنحيا قميبًل م ،جدوى
حياة السياسة بكؿ أشكاليا وأصبح يجد في المتع  ؿ  مَ حالة اإلنساف في العصر العباسي الذي 

ف كانت متمثمة في الخمرة التي رفضيا الديف أواًل  ةوالممذات حياة أخرى فييا النعيـ واليناء حتى وا 
 واألخبلؽ ثانيًا .

 :(1)مسمـ قولو ومف األمثمة عمى تراكـ الصورة عند 
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 َقريُف الَميِو َوالمػػػَِعِب  وَوَكيَؼ َيصحُ   َربِ ػَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػَلـ َأصُح ِمف َلذ ٍة ال ال َوال ط

ن ما الَميُو َوالَمّذاُت مػػػػ  ةً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَنفسي تُنازُِعني الَمّذاَت داِئبَ   ػػِػف َأَربيػػػػػػػػػَواِ 

 ػَطَربِ ػػػػَجذالَف ُمنَغِمسًا في الَميِو َوال  اً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَمسرورًا َوُمغَتِبطَكـ َليَمٍة ِبت  

فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِإذا ُدعيُت ِإلى َليٍو َأَجب  ـ ُأِجبِ ػػػػػػَلـ ُأدَع ِلم يِو َوالَمذاِت َلػػػػػػػػػػ  ُت َواِ 

 ىاِت ِاسِقني ِمف ِنتاِج الماِء َوالِعَنبِ   وُ ػػػػػػػػػػػػػػػَوشاِدٍف قاَؿ ىاَؾ الَكأَس ُقمُت لَ 

ـَ َيسعى ِإلى َدف  َفسَ   ػػَػبِ ػػػػػَحمراَء ِبكرًا َليا َعشٌر ِمَف الِحق  اػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػَ ممَ َفقا

 في َغيِر َبيِت َبني ساساَف ِمف َنَسبِ   ف ُعيوِف الناِس َليَس َليامَمحجوَبًة 

 ُدرٌّ َتَحد َر ِمف ِسمٍؾ َعمى َذَىػػػػػػػػػػبِ   اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُرُعيالماِء َيقْ  َكَأن يا َوَصبيبُ 

 َوال َغذاىا ِبَحر  الَشمِس َوالَميػػػػػَػبِ   اػػػػػػػػػيػػػػػػػػَلـ َيغُذىا ِبَمصَيِؼ الَقيِظ باِئعُ 

 سوَبًة ِمف َحلٍؿ َغيَر ُمكَتَسػػػػػػبِ َمك  اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاَنت َذخيَرَة ِدىقاٍف َيِضف  ِبي

 ػػػًة أِلَبِ ػػػػػػِمف ِابَنٍة َصي روىا َغذَيػػػػػػػػػ  اػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػَعجَ  يافُيدعى َأباىا َوُيغذاىا 

 َأو َعنَبَر الِينِد َأو طيبًا ِمَف السػَػَخبِ   وِ ػػػػػػػػػػػًا َيفوُح بِ ػػػػػػػػػػػَكَأن ما ُضم َنت ِمسك

 َببِ لَكأِس َلوال َبقايا الريِح َوالحفي ا  تػػػػػػػػػػِزجَ ػػػػػػػػػػػَيكاُد َأف َتَتلشى ُكم ما مُ 

 ػػػػػَوصبِ ػػػػػػػػِلمِبشِر ناِفَيٌة ِلمِفكِر َوالػػػػػػػ   ةٌ ػػػػػػػػػػييحػػػػػػػػػػػػمميتة ليمـو القمب مُ 

ـ    َيسعى ِبيا ُمخَطُؼ اأَلحشاِء ُمخَتَمؽٌ   في ُحسِف َتركيػػػػٍب َوفي َأَدبِ َقد َت

 ِصرفًا َوَنبَدُأ َبعَد الُشػػػػػػرِب ِبالُنَخبِ   اػال َشيَء َأحَسُف ِمنيا حيَف َنشَرُبي

تنازعني المذات  يبالنزاع مف خبلؿ قولو)نفس مميئةويظير مسمـ في ىذه األبيات نفسًا 
ف لمقارئ سبب ىذه الحالة يّ ـ الخبرية ليبك (، طرفا ىذا النزاع ىما الميو والمذة، وىو يمجأ إلىدائبة

والمتعة بشكؿ دائـ حتى أصبح ذلؾ صفة ثانية فيو مف خبلؿ  لسروراحاجتو إلى  حيث 
 سـ الفاعؿ )منغمسًا( .ااستخدامو لمصفة المشبية )جذالف( و 
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ميمو، يتموىا فتأتي بعدىا صورة الساقي الذي أتى يسعى لمسمـ وقد حمؿ لو ما يشفى غ 
بكؿ صفاتيا التي تمتعت بيا حيث جماؿ الموف وحسف التعتيؽ وطيب  ورة الخمربعد ذلؾ ص

سو، ولكنيا ال تصؿ إلى التي تمنحو المفقود في نف ومع أف مسممًا يبحث عف تمؾ الخمرالرائحة،
في  وىو ،أبي نواس، فعبلقة مسمـ واضحة مع خمرتو وىي سبب في المتعة والمذة مرتبة خمر

، وتبعث الحياة في  ةصيا قاتمحيف شخّ  بقدرة الخمرلصورة األخيرة يعترؼ ا لكؿ أنواع اليمـو
ية فانشيء أحسف(مستخدمًا ال ال معترفًا في نياية صوره بقولو )المريضة ، فيقّر النفوس المتعبة ال

أفضؿ ما يمّيز خمرتو ىي عممية الشرب ليا  أفّ  ناً بيّ ملينفي الخبر عف جنس صاحبو،  ؛لمجنس
 ذا األمر مرة أخرى .ومعاودة القياـ بي

 : إفّ ومف ىنا يمكف القوؿ 

 وأنيا ،علقة عامة يشابو فييا غيره مف الناس خاصة  علقة مسمـ بالخمر
 حيث علقتو بالنساء. توفي حالة نزاع مع الطرؼ اآلخر لشخصي

 يي الوحيدة علقة خاصة يختمؼ فييا عف اآلخريف ف علقة أبي نواس بالخمر
 .جد غيرىا بديلً يلـ التي مألت عميو حياتو و 

 الصورة المشيد -جػ

نى ىذه الصورة مف خبلؿ تكويف معالـ متكاممة لمشيد مف المشاىد، قد يكوف واقعيًا، بْ تُ 
ف اليدؼ منيا تقديـ مشيد عف بًل، وقد تخمو ىذه الصورة مف التشبييات واالستعارات؛ ألأو متخيّ 

وال يقصد بيا مشيد القصيدة الكمي ألف مثؿ طريؽ النقؿ والبناء والتخيؿ ،وتجيء خبلؿ القصيدة ،
ستيعاب الما تحتاج ىذه الصور إلى قصائد طويمة نوعًا ما  ا المشيد يشكؿ صورة كمية. وغالباً ىذ

 ًا مكانيا قد ال تحتممو قصيدة قصيرة .ز حيّ  ف رسـ المشيد يحتؿّ الفكرة وتقديـ المشاىد بوضوح؛ أل

 :(1)ولوومف المشاىد التي وقؼ عندىا أبو نواس ق
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  واْدَفْع ىموَمَؾ بالّشراِب الػػػػػػػػػػػقاني  اِف،ػػػػػػػػػػػػػػػػْدثػػػػػػػػػػػال تْخَشَعّف لطاِرِؽ الحِ 
  ُحَمػَؿ الثّػَرى ببػدائػع الّريحػػػافِ    رقّػشتْ  بػػػػػػػػػػَمػا تَرى أْيػدي السحائ أو

  َسػٍج ، وشقػائػِؽ الن ػعمػػافِ وبنْفػ   ،وُخػّزـٍ  طاؼِ ػػػػػػػػػػػػالقِ  مف سْوسٍف َغض
  مثؿ الشموِس طمعػػػػػْػَف مف أْغصافِ   نوِ ػػػػػػػػػػػػػػػسْ ػػػػػػػػػػػوجني  َوْرٍد َيْستبيَؾ بحُ 

نػػػػػػػػاً   اً ػر ػػػػػػػػػػػُحػمرًا وِبيضًا يْجػَتَنْيَف ، َوأصف   ػوافِ ػػػػػػػػػببػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدائػع األل ومػمو 
  ػافِ ػػػػػػػػػػيْقػفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرائػُد العِ  أوسػاُطيػفّ   ؤٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤلُ ػػػػػقوِد ياقوٍت ُنِظْمَف ولُ كعُ 

  تػػافِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسْمػطػًا يمُػوُح بجػانِب البسػ  ُممث ػػػلً  فّ ػػػػيُ ػػػػػػػػػػػومف الّزَبْرَجػِد حػول
 بالرّاِح ، والّريحػاِف ، والن ػْدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافِ    اػػػػػػػػػيػػػػػػػفسم   فإذا اليموـُ تعاورتَؾ؛

،وقد اعتمد  في ىذا المشيد الُحَمؿَ ينقؿ الشاعر ىنا مشيدًا لؤلرض وقد تزينت ببدائع  
مع النص الشعري،وىو  توافقوعمى امتزاج األلواف، ولعؿ ذلؾ أحدث انفعااًل لدى المتمقي يزيد مف 

 معنويةطّوع الموف لمتعبير عف الرؤى و األحاسيس،فيصبح ذكر الموف في البيت الشعري ذا قيمة ي
وجمالية ال يكتمؿ النص إال بيا، وبذا يكوف الموف عنصرًا أساسيًا تتمحور حولو العناصر األخرى 

بًا ممتزجًا ال عنصرًا إضافيًا يكمؿ تمؾ العناصر في الموحة الشعرية، وقد يرد الموف مفردًا أو مرك
االتساع في الداللة  وىذا يقود إلى،بغيره مف المحسوسات بغيره مف األلواف ومتداخبًل 

 .(1)والتوظيؼ

لو، وىذه األلواف  ءتيا أبو نواس ىي مشيد جميؿ لمطبيعة التي ترامدّ وىذه األلواف التي ق 
األلواف يبدأ باأللواف في  يناؾ تدرجٌ ف العميقة، ر الفكر وانفعاالت النفس البعيدةر عف صو تعبّ 

ات نجالنارية ليسير نحو اليدوء المتمثؿ باألبيض ونقاوتو الذي ارتبط بسكينة االضطرابات والتش
النفسية ،وىذا يشير إلى العمؽ والبعد واالتساع، خاصة أنو ختـ ىذا المشيد بدعوة صريحة إلى 

المشاىد ما يأتي متخيبًل كقوؿ ومف  ،والريحاف ورفاؽ الشرب عيا حيث الخمرتسمية النفس بما يمتّ 
 :(2)أبي نواس 

 مف ُحْسٍف ، وألالِء  تْسمو ِبَحظ يف   َصفرَاُء ما ُتركْت، َزْرقاُء إْف ُمزجْت،
                                  

 .10، الصورة الشعرية باستيحياء األلوافينظر:نوفؿ يوسؼ، (1)
 17-14الديواف، (2)
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            دْمَدَمةِ  منيا وَضوضاءِ  بعدِ ِمْف            َىَدتْ و يا،َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحّتى إذا سَكَنْت في َدنّ 
 رّاءِ سػػَ ِإلى آفاِؽ ،ُبرِج َليٍو  ِمف          ي َيوـِ َأسُعِدىا ف اً جاَءت َكَشمِس ُضح

 باءِ ػػػػػػػػْ َناٌر تأّجُج في آجاـ َقص   يا،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأّنيا وِلساُف الماِء َيْقَرعُ 
قَ   اٍف َوَأفعاءِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِجمَدَة ُثعب َمنزوعَ    يا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَكَأف  ماِزَجيا ِبالماِءَطو 

عند   متخيبًل مع أنو مرتبط بوصؼ الخمرأف يكوف يصور الشاعر ىنا مشيدًا يكاد  
ىذا  ولعؿّ  ،المضطربةر، صورة تجمع بيف الصوت والحركة مزجيا وتحوليا مف لوف آلخ

 ،ليدوئيا األزرؽ بعد أف ذكر األصفراالضطراب يمثؿ النفس المضطربة لدى الشاعر، فيختار 
 وىو لوف ال ،ر عف صور الفكر وانفعاالت النفس البعيدة ثـ يأتي بذلؾ الموفوىو لوف تفكيري يعبّ 

وما يرافقو مف ىدوء االعتماالت  ،ليعبر عف االرتياح النفسي صمة لو باأللواف المعتادة لمخمر
يمازج لوف السماء كفعؿ داللة عمى  فموف الخمريعبر عف األحواؿ تمؾ ،الداخمية، وتمازج األلواف 

ف ( ومع أف الشمس تزيّ وتصبح الشمس في يديو)يقصد الخمر سعة النعيـ الخمري الذي يتمتع بو،
ف الماء وىو يدخؿ نزلتيا عنده، ثـ يأتي بصورة لساميا أصبحت تزيف يديو لعمو  أنّ إالّ  ،السماء

 يد يعبر الشاعر عف العالـ الخمري الرحيب، حيثالمشىذا ليطفئ لييبيا، وفي  معركة مع الخمر
ثـ يأتي المشيد األخير  ،ري يجمع بيف الواقع والخياؿاعش يتحد الشاربوف مع خمرتيـ في جو  

ىذا المشيد يعبر عف  حيث ىي الوعاء لحقيقة إنسانية قائمة ما داـ إنساف وما دامت حياة؛ ألفّ 
الممزوجة، وراء ذلؾ  مدتيا وخمعيا وشاحًا عمى الخمرج و انتزعنّ إتجربة كبيرة، إلى األفعى إْذ 

 .(1)حكاية آدـ وحواء واألفعى الفردوس األرضي

 :(2)ومف أمثمة الصورة المشيد عند مسمـ قولو 

 وادػسػمنشؤىا ال     وؿِ ػػػوقيوٍة شم 

 ادػرتيا عأو عصّ      كانت بعيد نوحٍ  

 ادػػػػػػػػػخضارـٌ أنج     ي ػيا وحولسبأتُ  

                                  

 130، الصورة الشعرية ونماذجيا في إبداع أبي نواسينظر:عساؼ، ساسيف، (1)
 242 -241 الديواف، (2)
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  دادُ ػػػػػػػػػػػوال ليـ أن     ٌد ػػػليـ ندي ليَس  

 افسادو  ىوسؤدد    يـ بفضمى تُ دْ سوّ  

 ادُ ػػػػػػغناء واإلنشػػػ   )ـ( الػػػػكلميـ عمييا  

 ادُ ػػػػػيا اإلزبسُ بْ ولُ     ػػػاٍء ػػػػػيا ِمْف محميّ  

  ادُ ػػػػػػػػػػػػػيا ارتعجممّ     اٍر ػػػػػػمف ن تْ نَ إذا دَ  

 ادُ ػػػػػػػػػػػػػػغمأنا لسر       وؼٌ ػػػػػػػػػػػػػبنا سيقموْ  

 ادُ ػػػػػػػػػػػػػليس لو نف    يـػػػػػػػػػػػػػػػػمق نادُ مْ وخُ  

 ادُ رّ و اِدَرة ػػػػػػػػػػػػػػػص    ِلءٌ ػػػػػػػػػػػػػػأكواُسنا م 

 ادُ ػػػػواألجي أعناؽُ     الػ باءليا ِمف الظّ  

 ىى بيا األعوادُ زْ تُ     ػػػػػػػاةٌ ػػػػػػػػػػػوعندنا فت 

 ادُ ػػػػػػػبطرفو يصط    ػػػػػػزاٌؿ ػػػػػػػػػػوعندنا غ 

 رادُ ػػػػػػػػػػػػػعيـ واإليػػػػ    ّنػػو إصدار الػمف كفّ  

 ادُ يّ ػػو مَ سِ رْ غَ في      بٌ ػػػػيػػػػػػػػػػػػػػقضو كأنّ  

 ادُ ػػػقِصْرفا ليا اتّ     ػػنا ػػػػػيسقي ؿْ زَ فمـ يَ  

 ادُ ػػػػػػػَكّفى لو وس    نى صريعاً ثَ حتى انْ  

 في سوقيـ أقياُد     ػػػاػػػػػػػػػػػػشاربيي كأفّ  

في مجمسو، ىذا المجمس الذي حوى كؿ  لشارب الخمر اً يينقؿ الشاعر ىنا مشيدًا حقيق 
ؾ إلى ثـ انتقؿ بعد ذل ،لخمرتو وحسف تعتيقيا ذكرٍ باألسباب الباعثة عمى السرور والمتعة، بدأه 

ثـ وصؼ عبلقة الشاربيف بعضيـ ببعض، فالجامع بينيـ في  ي شرب الخمرذكر مف شاركو ف
 المشيد مف ذكره لمفتاة التي تمؤلىذا المجمس ىو المتعة والمذة،ويأتي بعد ذلؾ بما يكشؼ ىذا 
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وىو يقدـ كؤوس  ،ى ويتمايؿ بحركاتوالمكاف أنغامًا حموة عمى عودىا، ثـ الساقي الذي يتثنّ 
لما يحدث في تمؾ المجالس  ، ومثؿ ىذا المشيد نقؿ صورةلو عر وساداً الشراب، فتصبح كفا الشا

وىذا يعني ىروبيـ مف ،مف فرٍح وصخب وليو وغنج تكوف نيايتو استسبلـ الشاربيف لخمرتيـ 
 الواسع. إنو ىروب العباسي إلى عالـ الخمرعالـ الحقيقة إلى عالـ يصنعونو بممذاتيـ وليوىـ، 

 الصورة الكمية -

ُر الرؤيا المتكاممة لمشاعرُتَعد  ىذ  وتشكؿ بجممتيا قصيدة  ،ه المحصمة النيائية التي تصو 
، وتظير في ىذه الصور وحدة المشاعر التي واحدة متكاممة يجمعيا خيط نفسي واحد وفكرة

ذلؾ ألف الوحدة العضوية لمقصيدة ىي وحدة الصور وىي  ؛انطمقت منيا األفكار والرؤى
و ىيمنة إحساس واحد عمى القصيدة كميا ،وعمى ىذا فالوحدة بالضرورة وحدة اإلحساس أ

 .(1)تحقيؽ الوحدة العضوية إلىي دليمنا العاطفية ى

فالقصيدة في حقيقتيا صورة كبرى تنتظميا الصورة الجزئية والمركبة، وىذه الصور  
ىذه الحبات  حبة تبدو جميمة في ذاتيا والقصيدة بمنزلة العقد كامبًل بعد تنظيـ كحبات العقد، كؿّ 

كيفية وضع ىذه الحبات يؤثر في ىذا  لكفّ  ده ،في سمكو، فيبدو شكبًل كميًا متكامبًل لو جمالو وتفرّ 
الجماؿ، وتبلحـ الصور الجزئية في عبلقات متكاممة ليا جمالياتيا الخاصة التي تنبع مف ذاتيا 

عف تأثير الصورة الجزئية  ويكوف لمصورة الكمية القدرة عمى منح المتمقيف تأثيرًا فريدًا يختمؼ
 . (2)المفردة

ة بتآلؼ عناصر العمؿ األدبي حتى يتـ ؽ تأثير ىذه الصور جزئية كانت أـ كميّ ويتحقّ  
حاد الصورة بعناصر العمؿ الفني مف عاطفة وخياؿ خوفًا مف ب اتّ نقؿ تجربة الشاعر، كما يتوجّ 

بعض القصائد مف الصور الكمية؛ ، وقد تخمو (3)أف تفقد روحيا في التأثير بشخصية المتمقي 

                                  

  110 -108، قضايا النقد األدبي بيف القديـ والحديثالعشماوي، محمد زكي، (1)
 40 -36، الصورة الفنية في شعر دعبؿ الخزاعيأبو زيد،عمي، (2)
 247، ةالصورة األدبيينظر:ناصؼ، مصطفى، (3)
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بصمة لآلخر، أو  بدو كؿ جزء فييا بمفرده ال يمتّ ويـ البناء العضوي المتنامي فييا، وذلؾ النعدا
 قد تكوف األجزاء متنافرة ؛ألف الشاعر ال يممؾ حيبًل فنية لمربط بينيا.

تناوليما في ىذه ويندرج في إطار الصورة الكمية البناء القصصي والبناء الدرامي وسيتـ     
 الدراسة: 

 البناء القصصيَ- أ

فيي بشكؿ مف األشكاؿ  ،إف وراء أي قصيدة قصة ،ميما بمغت ىذه القصيدة مف الغنائية
تحكي قصة، وىي ُتعَرض بشكؿ محدود ومنظـ اإليقاعات، وعادة ما يرتبط الشعر القصصي 

 بوصؼ أحداث شاىدىا الشاعر أو سمع عنيا أو عاشيا.

يا الواسع ال تعني وجود حبكة ما بإحكاـ متقف، أو محاولة تضخيـ عنصر والقصة في مفيوم
يا تعني تحطيـ عنصر التوقع وسرد حدث التشويؽ إلى ما سيأتي أو ما ستنحؿ عنو الحبكة، ولكنّ 

معيف ،ألف القصة في الشعر سرد لحدث معيف وال تكوف معقدة بالدرجة التي يصورىا القصص 
 .(1)األدبي 

قصة تروى، يجب الرجوع إلى منطؽ عاـ يحكـ عناصر  بوصفيايدة شعرية قص ةولتحميؿ أي
المثير الكامف وراء ىذه القصة  القصة حيث طريقة السرد والعرض، فذلؾ يؤدي إلى معرفة

 افعيا .و دو 

بينيما   وازنةا فف القصة لعقد الممى فييثرت الباحثة اختيار نصيف شعرييف تجمّ آوقد 
( ألبي ىؿ قصيدة )مصابيح الدج،وتمثّ الشاعريف  مف ند كؿ  والتوصؿ إلى عناصر القصة ع

 :(2)نواس ىذا البناء القصصي حيث يقوؿ 

ـ  اأُلنوِؼ ِمَف الصيِد الَمصاليت  ى ُغَررٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَوِفتَيٍة َكَمصابيِح الُدج  ُش

ـُ ِمنُو ِبَمبتوتِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَفَمي    ال ذي َوَصموا،يوِ صالوا َعمى الَدىِر ِبالمّ   َس َحبُمُي

ََوعاَج َيحنو َعَميِيـ عاِطَؼ الميتِ   ُيـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداَر الَزماُف ِبَأفلِؾ الُسعوِد لَ 

                                  

 htt:www.awn-dam org، الظاىرة الشعرية العربية خمري، حسيف، (1)
 72 -68 الديواف، (2)
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لفتية الذيف وتقوـ ىذه القصيدة عمى بناء قصصي محكـ بدأه الشاِعُر بالحديث عف ا
جاعة وجماؿ الوجو ،وىذه المقدمة تقوـ عمى معددًا صفاتيـ حيث الش ،شاركوه في شرب الخمر

عرض المبلمح الخارجية لمندامى أو األصحاب دوف تعقيد، ولكنو يبدأ بتطوير الموقؼ حيف 
يجعؿ مف الدىر مطية ليـ، فالدىر لـ يتغمب عمييـ بؿ تغمبوا عميو بميوىـ ولذتيـ، ولعمو كسا 

يخيؿ إلييـ أف  وقتئذٍ العصر فقد كاف القوـ ىذا المعنى بشيء مف الفذلكة الفمسفية التي تشبع بيا 
 اإلنساف مطية لمقدر يفعؿ بو ما يشاء، لكف أبا نواس جعؿ الدىر ممكًا ليـ .

ييا فيي عمى نفوس شارب أثير الخمرؿ أبو نواس بيذا المطمع واقعًا يقود إلى بياف تلقد مثّ 
عد ىذه المقدمة ينتقؿ أبو نواس اتيـ، وبوف الدىر لمذّ ضعخْ ، وتجعميـ يُ تعترييـ بالخيبلء والزىو

 بصفاتيا التي عرفت بيا فيقوؿ : لوصؼ الخمر

 ِتكريػتِ  َمشموَلًة ُسِبَيت ِمف َخمرِ   اِفَيةً ػػػػػػػػص ناَدمُتُيـ َقرَقَؼ اإِلسَفنطِ 

 الَحوانيػػػػػػػػتِ  َلّما َعَججنا ِبَرّباتِ   ؿٍ ػػػػػػػَعجَ  ِمَف الَمواتي َخَطبناىا َعمى

ـ  مد  في َفيَمٍؽ لِ   النوتػػػػي طاـٍ َيحاُر ِبِو ِمف َىوِلوِ    ـٍ ػػػػػػػػػػػػُممَتطِ  جى َكالَي

 ِزّميػػػػػػػػػػػػتِ  في َزي  ُمخَتِشٍع ِلم وِ    َرَزتػػػػػػػػػػػػبَ  ِإذا ِبكاِفَرٍة َشمطاَء َقد

 َمنعوتِ  دِ ِمف ُكؿ  َسمٍح ِبَفرِط الجو   ُيـُ ػػػػػػَعَرفتِ  َمف:ُقمنا ؟َمِف الَقوـُ :قاَلت

مشمولة طيبة  فالشاعر وصحبو يتنادموف عمى خمر عمى القارئ، حادثة جديدة تطؿُّ 
وج تمؾ العجوز الشمطاء التي ُجِمبت مف بمدة تكريت، ثـ يفاجئ الشاعر القارئ بخر  ،الرائحة
عمييـ متظاىرة بثوب البراءة، بينما ىي تدير خمارة لميو المجوف، وىذه الحركة المفاجئة  أطمتْ 

المعيودة تأتي تمؾ العجوز لتدلو عمى واقع  فبعد وصؼ قد ُعِرؼ لمخمر ،المتمقيتستوقؼ 
قيمت عمييا الحدود الفجور في الخمارات ، فأُ  رَ ثُ اجتماعي ُعِرؼ بو العصر آنذاؾ حيث كَ 

واالستفياـ الذي أورده  .يغامروف في سبيؿ قنصيا وشربيا ىجعؿ السكار مما ضعت لممراقبة خْ وأُ 
في سياؽ الحدث يشير إلى خوفيا مف الشرطة وعدـ قياميا بفتح الباب مباشرة، ويتوالى   أبو نواس

الحوار المسرحي، إْذ  وز فينتقؿ الشاعر بالقصة إلى جوًّ الحديث بيف الشاعر وصحبو وتمؾ العج
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حداث القصة أجعموا يتحدثوف فتجيبيـ أو تسأؿ ىي فيجيبوف، ويبدو الشاعر في ىذا الحدث مف 
ظيار سواده وحمكتو، وىذا  اً ميتمّ  يعكس رغبة الشاعر  في إظيار سواد الميؿالتاكيد بالميؿ وا 

أبي حمكة الميؿ ويصعب الولوج فيو، يشتد إدماف  ، وبقدر ما تشتدُّ ولعو بالخمرالشديدة في إظيار 
 ، وىذا مرتبط بجانب المذة الذي تعكسو القصة .نواس الخمر

استيؿ بو المطمع أو مقدمة القصيدة )القصة( إْذ يعود الشاعر بعد ىذا الحدث إلى ما 
رة التي غنمت منيـ بقدر ما غنـ داود ايـ مع صاحبة الخممجعؿ يصؼ جوده وجود صحبو وكر 

مف جالوت، ومع أف الفرؽ كبير بيف المعنييف ، إال أف أبا نواس يبدو بذلؾ ىازئًا ساخرًا مف تمؾ 
 لعجوز وىو ال يتردد في أف يقوؿ: ا

 يػػػػػحموا عف داركـ موتتَ حتى إذا ارْ   ةٍ ػػػػػفي ظؿ  مكرم ـُ حيُ ير ب يْ يفأح 

إنو حدث يجمب روح الدعابة واالستخفاؼ في القصة، ومع ذلؾ فيو حدٌث عميؽ الداللة  
يتروف حتى بمعيشة الناس وحياتيـ، المذة ىي رائدىـ عمى واقع ىؤالء المجاِف الذيف يتيتكوف ويستِ 

الموقؼ البلمبالي مف ىذه ا الناس أـ تعسوا، أماتوا أـ لبثوا أحياء، ولعؿ ىذ دَ عَ سِ وبعدئٍذ ال ييميـ أَ 
المرأة ىو عنواف لموقفو مف الحياة أو مف الناس جميعًا، ومع ذلؾ فإف ىذا الحدث جعؿ القصة 

 تتمتع بجوانب الممياة إضافة إلى الحوار المسرحي القصصي وتعداد الحوادث.

ليتابع أبو ي تنمو وتتطور، فيأتي جواب المرأة العجوز وتظؿ الصورة في بنائيا القصص
 نواس األحداث فيقوؿ :

 ػيػػػػػػػػإيتػػػػػػػػػػػػػػػ ِعنَد الَصباِح َفُقمنا َبؿ ِبيا َفِانَتِظروا قاَلت َفِعندي ال ذي َتبغوفَ 

 ِت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَكالَيواقيػػػػػػػػػػػ ِإذا َرَمت ِبِشرارٍ   فَوُتياص باُح ُتحيُؿ الَميؿَ ِىَي الص  

 ػػِت ػػػػػػػػػػػػػالَعفاريػػػػػػػػػػػػػ جـِ ُمرّادَ في الَميِؿ ِبالن    َرَجَمت َرمَي الَملِئَكِة الُرّصاِد ِإذ

 َمنكوتِ  رِ في الَكأِس ِمف َبيِف دامي الَخصْ   ةً ػػػػنازِعَ  َفَأقَبَمت َكِضياِء الَشمسِ 

 ػوتِ ػػػػػػػػتابػػػػػػػػ في اأَلرِض َمدفوَنًة في َبطفِ   َعَنَست َقد كاَنت ُمَخب َأًة في الَدف  
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إف أبا نواس قصاص ماِىر، فيو يستفيد مف الحادثة السابقة لتكويف الحادثة البلحقة في 
يستثمره في المبالغة تأدية المعنى، فيو لـ يجعؿ العجوز تقوؿ )ابقوا لمصباح( إال ليفيد مف ذلؾ و 

تشبو البحر المتبلطـ  ىيالحمكة التي تحدث عنيا و  بّددَ تي تشرؽ كالصباح و الت بشعاع الخمر
  األمواج .

 .إمعانو في شرب الخمر   ػػػػػػػػػػػػػيقابؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الميؿ المظمـ  

 ونورىا إشعاع الخمر ػػػػػػػػػػػػػػػيقابؿالصباح المشرؽ ػػػػ 

 يتأّتىت تجري ضمف أسموب عاـ ر في قصتو باتوبالتالي فإف المعاني التي أرادىا الشاع
المعنى مف البيت الذي خصص لو، بؿ مف األبيات السالفة جميعًا، ألنو نتيجة ليا، إف  وفي
، فمـ تعد تتطور قصيدتو مف خبلؿ العبث واليذياف ،بؿ اعر يفيد مف حضارة العقؿ العباسيالش

 ى كأف القصيدة وحدة متماسكة حّية. جعؿ يوّقع األبيات ويميد لممعاني أحدىا مف اآلخر حت

وقد أفاد الشاعر في حدثو القصصي ىذا مف القصص الديني ،الذي يقوؿ إف بعض  
فوف بالشياطيف، ثـ رَ عْ فأصبحوا يُ  ،متيـ المبلئكة بالنجوـجدوا في السماء فرذليـ اهلل ور المبلئكة تمرّ 

أبي نواس عمى صير ثقافة عصره  ، وىذا يبّيف قدرةإنو ينسب خمرتو في قدميا إلى عيد طالوتٍ 
 جديدًا لمصور الشعرية. ا كشؼ لو عالماً عبر أسموبو وتجربتو، ممّ 

 آخر بقولو: يقدـ فيو معنىً  ويستعرض الشاعر حدثًا جديداً  

 طالػػػػػوتِ  قاَلت َقِد ِات ِخَذت ِمف َعيدِ   ُحِجَبت ُقمنا َليا َكـ َليا في الَدف  ُمذ

 تابوتِ  في اأَلرِض َمدفوَنًة في َبطفِ    َعَنَست َدف  َقدكاَنت ُمَخب َأًة في ال

مو الشاعر تشبيو قدـ خمرتو، والتشبيو الذي قدّ القديـ للقد أفاد الشاعر ىنا مف سير العيد 
جديٌد ال يعرضو بالمعاني التي أرادىا، فقولو)عنست( جمعت معنييف: معنى القدـ مف جية ومف 

ت تتردد في أدب الخمر، وأبو ياف مف المعاني التي ما انفكّ جية فضيمة البكارة؛ وىذاف المعن
والتفاصيؿ أحيانًا أخرى، وحتى يصؿ أحداث قصتو  ،اً ننواس كاف يسعى لممبالغة بالصورة حي

 الخمرية بعضيا ببعض يقدـ لمقارئ الصورة الشمية بعد الصورة البصرية بقولو:
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 َمفتوتِ ،َفتيِؽ الفارِ ،ِح ِمسؾٍ َكَنف  َنكَيِتيا رِب طيبًا ِعندَ ُتيدي ِإلى الش  

 ياقوتِ  ِشباُؾ ُدر  َعمى ديباجِ    ،تػػػػػػػػػػُمِزجَ  ِإذ،َكَأن يا ِبُزالِؿ الُمزفِ 

نقطة اتصاؿ بيف األبيات السابقة واألبيات التي تمييا، ولكف ومثؿ ىذا التشبيو يعمؿ  
فنراه يختار مف األلفاظ ما  ،يارة التي عاشاالشاعر يحاوؿ أف يأتي بالوصؼ الذي يتناسب والحض

شبو ما يكوف بمعادلة لمشيد ر عمى ديباج ياقوت( وىذا أمع ذلؾ مف مثؿ قولو )شباؾ دّ  بلءـيت
 ر عف امتزاج نفسو بمذة المتعة والسرور.عند امتزاجيا بالماء، وىو بذلؾ يعبّ  الخمر

صوت حيث و عناصر الحركة والوىو مشيد اجتمعت في ،ثـ يأتي المشيد النيائي لمقصة 
 :يقوؿ

 ىاروتِ  َكَأن ما ِاشُتؽ  ِمنُو ِسحرُ    َورٌ ػػػػػحَ  ُيديُرىا َقَمٌر في َطرِفوِ 

 ُحي يػػتِ  يا داَر ِىنٍد ِبذاِت الِجزعِ    َفُيطِرُبنا َوِعنَدنا ضاِرٌب َيشدو

 َكالَمباىػػػػػػػػػػيتِ  َفَمو َترانا ِإَليوِ    اػػػػػػَأِعن ُتي ِإَليِو أَلحاُظنا ُتثنى

 ِبَتثبيػػػػػػػػػتِ  ُمَثق فاٍت َفصيحاتٍ    َنَغـٍ  َفَينَبري ِبَفصيِح الَمحِف َعف

األبيات ىي أبيات قصصية وصفية، فيي تأتي نتيجة لمشيد سابؽ بدأه الشاعر في  هىذ 
وما دار فيو، وصواًل إلى حالة الطرب والميو  حيث بدأ بوصؼ مجمس الخمر ،خمريتو مقدمة

وىو ما يسعى إليو ىو وصحبو ،وىذا التسمسؿ في السرد الذي َعَمد ،كاف التي انتشرت في الم
إلى  ىإليو أبو نواس كاف سببًا في إثارة الدافعية لدى المتمقي ليتـ القصة التي بدأ بيا، بؿ أضف

 ،د معالـ الزماف والمكاف والشخوص والعقدة والحؿّ ذلؾ ألنو حدّ ؛جانب ذلؾ واقعية عمى األحداث 
بالحركة عمى حيف يناـ  فئيْ ر الزماف يعمؽ الحدث، فالميؿ وسكونو أصبحا مميكما أف اختيا

ما يتعمؽ بتمؾ المحظات حيث في وصؼ كؿ  اآلخروف في سبات عميؽ، ولذا فيو لـ يتوافَ 
وقد رافؽ ذلؾ حركة  ،ف والمطربات وفترات المتعةو الخمارة والمطرب ةىا وصاحبو وشارب الخمر

فيا الشاعر، وأصوات انبعثت مف العامميف في ىذا المجمس وظّ  قوية تمثمت في األفعاؿ التي
 كانوا أـ إناثًا. اً ذكور 
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وبيذا ينتيي الحدث المتنامي في قصتو ،ليتراءى الشاعر وصحبو أماـ القارئ وقد 
نما،ه الشخص النائـ راحة دّ عولكف نوميـ ليس ذلؾ النوـ الذي ي ،استسمموا لمنوـ ىو استبلـ  وا 

وغناء فريد  ،بديع فولح ،قةمعتّ  مروسحرىـ مزيٌج مف َطْعـ خ ،عميو سيطرالمسحور لِسْحٍر 
 فيقوؿ:

 َكالَسبابيتِ  َمَع الُطبوِؿ َظَممنا   ِبنا َحّتى ِإذا َفَمُؾ اأَلوتاِر دارَ 

عر بعد نياية أحداثيا يفاجئ القارئ بروح إيمانية تجمت اوالغريب في ىذه القصة، أف الش
ليـو و المستقبؿ الذي تأممو الشاعر فالوقفة تمنح المتمقي نظرة نحفي بقية األبيات ولعؿ ىذه ا

ـ نوعًا مف التناقض النياية إنما تقدّ  هاعر ىو التوبة إلى اهلل ، مثؿ ىذأمر، وأمر الش خمٌر وغداً 
 حيث يقوؿ :عذٌب تائب متالمخفي  داخؿ الشخصية بيف عابث الٍه وآخر 

 الَمػػػػػػػػػػػواقيتِ  َوِمف ِإضاَعِة َمكتوبِ   َخَطؿٍ  َفَقد َنِدمُت َعمى ما كاَف ِمف  

ـ  َفِاعؼُ   الحوتِ  َعَفوَت يا ذا الُعمى َعف صاِحبِ         َكما َأدعوَؾ ُسبحاَنَؾ الَمُي

ومف أمثمة القصائد الخمرية التي تجمى فييا البناء القصصي قوؿ مسمـ بف الوليد في 
 :(1)لومف قصيدة غزلية إحدى خمرياتو التي كانت جزءًا 

 وطورًا أناجي البدر أحسُبيا البدرا  اػػػػثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأسّر البدر طورًا حدي فبتّ 
 راػػػػػػػػػػػىػػػػػالز   ػمػائو األنجػـمع في ظود  يػػُ   ىػػػػػػػجؼ الدّ نكشِ الميؿ مُ  إلى أف رأيتُ 
 ػػػػكراػػػػػػػػػػػػػػػػػػقة بػػػػػػػػػػػػػػػػػيا ىذا معتّ قيَ ألسْ   ػػػػػاػػػػػػػػػػػػوىاتي فاشربْ  نتَ أخذاىا فأما 

 راػػػػػآليُت ال  أشرُب الخمػػػػػ ي امرؤٌ فإنّ   طرفيا  رَ قني مف طرفيا خماسْ  اتِ وىِ 
 ػرا ػػػػػػفػػػػوأىوى ظباء اإلنس والبقر العُ   اػػػػػػػػػػػػػبأروُد بعيني مْنظر الميو والصّ 

ماف وىو عنصر مف عناصر القصة، دوف أف تح الشاعر خمريتو القصصية بذكر الز تويف
يمج إلى الحدث الرئيس مباشرة، ولمزمف ىنا دوٌر في بياف عبلقة الشاعر بمحبوبتو، فالمتمقي يفيـ 

ولكف الشاعر أراد ىنا حصوؿ التباعد بينو  مف البيت معنى انقضاء الميؿ وحضور الصباح ،

                                  

 53 -45: الديواف (1)
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، فيبدأ الشاعر بقصتو مف خبلؿ رمكانيا ما يعّوض عنيا وىو الخم ليحؿّ  تو؛وبيف محبوب
 راستخداـ فعؿ األمر الذي يدعو القارئ إلى متابعة ما حصؿ معو بعد ذلؾ ليأتي مشيد الخم

ولكف  ،اىد التي تكررت عند شعراء الخمروىذا مشيد مف المش،وىي عروٌس قد جاء مف يطمبيا 
ع الشاعر وصفو مس فيتابع و القارئ يظّؿ صاحب فضوؿ في التعرؼ عمى ما جرى ليذه العر 

 لخمرتو حيث يقوؿ :

 تيا الػػػػػػػػنيرا بَ سْ نِ  دُ بت لـ َتعْ سِ إذا نُ   ػػػػيا ػػػػػػػػػػػػػػػأبوىا حميمُ  مجوسي   وبنتِ 

 ػػدرار الخِ بَ العنْ  ى نكيةَ ي فُتْعدِ ضِ غْ وتُ   ىارَ دْ ي خِ مْ الحَ  فُتْعدى جوىرَ  جيُش تَ  

 ير والعصراؼ الظ  رِ عْ ييا الذي ال يَ إل  ػػػػػػػػػـ يحب  دامى عندىا وأأخص  النّ  

أعدوا و وقد جاؤوىا لطمبيا ،وفي وسط ىذه الصور يعرض الشاعر مشيد المشتريف ليا 
وشد ، فالبائع يغالي في ثمنيا حتى يحصؿ عمى  دّ سف مير، وىـ في طمبيـ ليا بيف مَ ليا أح

 ـ يريدونيا بأي ثمف كاف، فيقوؿ :مبتغاه منيـ، وى

 راعنيـ إلى رّبيا الميْ  اُت ليقْ وسُ   يا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػب اابيا فأتوْ طّ ليا خُ  تُ ثْ عَ بَ 

بُ    اػحودىجُ فًا منيـ في وما زاؿ خوْ     اػبر ػػػػػػػػػػعدىـ شػػػػػػػػػػبْ ويُ  اً يـ ِفْتر يقر 

 جًا عشػػػػػػراجَ قت حِ ت  رة قد عُ خدّ مُ    ا ػػػػػػػػػػػػػػػيِ ربّ  خاتـِ ىا بَ وْ إلى أف تلقَ  

أحداثيا، حيث يرسـ الشاعر  بنائيا القصصي تنمو، وتبني الخمرالصورة في وتظؿ 
أعطتو شعاعًا مف  ،وقد جمست في خدرىا تنتظر مف يممسيا فإف لمسيا ،صورة ليذه العروس

 وىذا دليؿ عمى قوة لونيا فيقوؿ: ،شعاعيا

 فرامف لونيا صُ  كالجاديّ  بَ جلبي   و انَ نَ بَ  إذا مّسيا الساقي أعارتْ  

 دراػػفصارت لو قمبًا وصار ليا ص   وف أجوٌؼ ر المّ غبُ ناخ عمييا أأ 

ثـ يعمؽ الشاعر الحدث بتقديـ مشيد جميؿ لقموب الندامى وقد أضحوا رىائف في يدييا 
وىذا دليؿ عمى تأثيرىا الساحر عمييـ، وىي لسحرىا ال تسمح لمدف بممسيا لتظؿ خالصة صافية، 

 لفرح في نفوس طالبييا لذلؾ يقوؿ:السرور وا ثُ عْ وبذلؾ تحقؽ ما صنعت ألجمو حيث بَ 
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 ا ر ػػػػػػػػػػػوتقتميـ مك يصيدونيا قيراً    يا رىينةٌ دامى في يديْ قموُب النّ  

 تراسمف دونيا  فحاؾ ليا اإلزبادُ    ف َمّس أديميا يناؿ الدّ  أفْ  أبتْ  

  ابر ػػػػػػػػػػػك بيا وأبدى أس ر بيا كبراً   يى أخو النّ  اىا الحميـُ ا ما تحسّ إذ 

ثـ يأتي المشيد األخير في القصة، وىو مشيد الساقي الذي دار في المكاف، وكاف 
لحركتو في البناء دوٌر في إضفاء الحيوية، فبقولو )دار( يظير لممتمقي تمؾ الحركة الدائرية 

وقد حاف الوقت اآلف لمنيؿ منيا،  ت الحاضريف الذيف سعوا إلى الخمرلمساقي وتمبيتو لرغبا
 :فيقوؿ ،وؽ النعيـ الذي يبغوفالساقي بحركاتو وغنجاتو إْذ سيمنحيـ نعيمًا يف سيسيؿ ليـ  ذلؾو 

 ا رْ شزَ  وُ بَ نِ ارب جترود عيوف الشّ    نس ناعـٌ مف اإل  وداَر بيا ظبيٌ  

 راضْ قفا أثر العنقاء أو سايرا الخِ    ا ػػمى كأنّ اِح حتّ طّي الرّ مِ  حثّ ف 

 راسحْ  ـُ و عاطاىُ  اخْمر  ـُ فعاطاىُ     إذا ما أدار الكأس ثّنى بطرفو 

بداية خمريتو،  وينتيي الحدث المتنامي بحدث الشرب، وىو مشيٌد كاف يسعى إليو مف
وطمبيا )أي شرائيا(،  وسيمة مف وسائؿ السعي وراء الخمربالعروس إاّل  وما تصويره لمخمر

ف مشيد الشاربيف ومشيد فيتحقؽ بذلؾ المقصود ويناؿ الشاربوف ما سعوا إليو، ولكنو يجمع بي
دـ الساقي الذي َسِكَر معيـ في مشيد يظير التوحد في ىذا المجمس حيث تزوؿ الفوارؽ بيف الخا

 وسيده ؛ بسبب ما شربوه فيقوؿ:

 راػػػػوكاف مديُر الكأس أحسنيـ سك  وا ػػػػػػػتو  ػػػػمُ ػَ كر داٍع فإلى إف دعا لمسّ 

 حراػػػػػػػػرائب والنّ لتّ اوسادًا لو منو   ػّيرت ػػػػػػػػػفصَ  اتَ يَ اح البَ الرّ  ىأدار عم 

 دراػػػػػػػػلو وليا في طيب مجمسنا ق  رى ػال ن َد بالجمدِ مْ الجِ  نشوؼُ  نامْ ظمِ  

 جراـو والزّ ي المّ صضِمّنا ليا أف نع   ةً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػبا أجنبيّ لمصّ  كنا سبيلً سم 

 سراػػك مف يدٍ  عذارى لـ تخؼْ  يّ دِ ثُ   يا ػػػػػػػػػػػػكأنّ  مف زجاجٍ  خفاؼٍ  بركبٍ  

  مراإذا نحف شئنا أمطر العزؼ والزّ     ر والحِمـ عارٌض يقو عمينا مف التّ  
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 كثر عمقًا وأقوى تأثيراً ألقد استطاع الشاعر بيذا األسموب القصصي أف يجعؿ خمريتو  
الشاعر برسـ حيث بدأ  ،إلى متابعة قراءة ما بدأ بو وعِ فْ في نفس المتمقي ، وذلؾ مف خبلؿ دَ 
رار ،فما طبلع عمى األسيرغب باال توواإلنساف بطبيع ،مبلمح الزمف لقصتو، والميؿ كمو أسرار

عروس ناعمة في خدرىا، ساحرة في  ؟ ثـ تبل  ذلؾ مشاىد مختمفة لخمرالذي أخفاه ليؿ الشاعر
وقد  ،مشيد الساقيوقد طمبوا النعيـ بقربيا، ليأتي بعد ذلؾ ،تأثيرىا ،ثـ يأتي مشيد الساعيف إلييا 

حقؽ ليـ ما سعوا إليو متحدًا معيـ في سكرىـ، وىذه القصصية لـ تخرج القصيدة مف نوعيا 
بينيا وبيف القصة النثرية لغمبة العاطفة والخياؿ واألسموب الشعري  اً فظؿ الفرؽ قائم ،األدبي
 عمييا.

 ؛الخمرية ةقصلاصوغ  أصحاب قدرة عالية عمى اكان ومسمماً  ويمكف القوؿ إف أبا نواس
فيما يمتقياف في  مكانو وزمانو وظروفو وأبطالو لو كؿ مجمسٍ و  فمـ يكررا المشاىد أو الصور ،

يختمفاف في طريقة عرض القصة ،فمكؿ منيما أسموبو و ،وىو وصؼ الخمرة ونعيميا ،اليدؼ 
 الخاص.

 البناء الدراميَ- ب

فقد عرؼ  ،ف وأنبميا جميعاً الفف الدرامي أقدـ الفنوف األدائية التي عرفيا اإلنسا يعدّ 
صحيٌح أف الدراما بمفيوميا  ،فالدراما فٌف سابؽ لمشعر ،اإلنساف الدراما قبؿ أف يعرؼ الشعر

الحديث المتكامؿ ليست شيئا توصؿ إليو اإلنساف بيف يوـ وليمة شأنيا في ذلؾ شأف أي فف 
الظواىر الطبيعية مف حولو لكف حياة اإلنساف األوؿ وتمعنو في  ،مارسو اإلنساف في تاريخو كّمو

كانت توفر جيبًل بعد جيؿ عنصرًا آخر مف عناصر البناء الدرامي التي لـ تكف المغة في المراِحؿ 
 خمويوتفيد الدراما معنى الفعؿ أو الصراع أو الفعؿ الذي ال  .(1)األولى أداة أساسية لمتعبير عنو

إذ ال بد  مف  ،أو بنية تصويرية مجردة ،مف ىنا فالبناء الدرامي ليس بناء ثابتاً  ،(2)مف عنؼ
نما في الوقائع المحسوسة  ،فالدراما ال تتمثؿ في المعنى ،حركية يمتقي فييا الفعُؿ مع الصراع وا 

                                  

 12 – 10، البناء الدراميينظر، حمودة، عبد العزيز،  (1)
 29، 1990، 4، مجمة األقبلـ، عدرامية الشعرلؤلؤة، عبد الواحد،  (2)
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والشكؿ الدرامي يتوّلد خبلؿ جوىر القصيدة القائـ عمى الصراع  ،(1)التي تصنع نسيج الحياة
 .(2)والصراع يوّلد توترات كثيرة في بنية القصيدة

 ،أو ىدفًا منشودًا يسعى المبدع إلى تحقيقو ،والتشكيؿ الدرامي ليس شيئًا مقصودا لذاتو
التي تيدؼ إلى التعبير عف رؤية  ،لكنو نابع مف طبيعة الحاالت االنفعالية والتجارب الشعرية

براز العبلئؽ المتشابكة التي تربطو  د وىذا يوضح سبب تبايف طبيعة التصاع ،ف حولوبمالمبدع وا 
وتبايف المفاىيـ واألفكار  ،الدرامي بيف الشعراء التي ترجع عائديتو إلى اختبلؼ زوايا النظر لمواقع
 .(3)والمذاىب بيف الشعراء مما يخمؽ اتجاىات عدة داخؿ التفكير الدرامي

ألف التشكيؿ الدرامي ليس قالبًا توضع فيو النتاجات الفنية  ،ضرَ فْ فالبناء الدرامي ال يُ 
ولكف طبيعة  ،فالمبدع ال يقصد داعيًا استخداـ العناصر الدرامية ،صبغة درامية فتصبح ذات

 .(4)تشكيؿ التجربة ىو الذي يدفع إلى التفكير الدرامي

ي مجرد دبولـ يكف استغبلؿ الشعراء لمعناصر الدرامية وتوظيفيـ ليا داخؿ إنتاجيـ األ
لتقدـ الحضاري والتطور الفكري بؿ ارتبط بفيميـ العميؽ لطبيعة ا ،وسيمة تكنيكية شكمية

دراكيـ لفاعمية الحس الدرامي في التعبير عف قضايا اإلنساف وىمومو وسعييـ  ،واإلبداعي وا 
لتحقيؽ بنية فنية تتسع لمكثير مف األصوات القادرة عمى استيعابو لمعناصر الدرامية وحسف 

 توظيفو ليا.

القصيدة مف عناصر درامية فالدراما ال تتحقؽ في النص إال بمقدار ما تقؼ عميو 
وجود عنصر مف العناصر الدرامية كفيؿ بإضفاء الطبيعية عمى  فّ ا  و  ،تتناسب مع تجربة المبدع

ومف ىذه العناصر األساسية األصوات والحوارات والشخوص  ،النص شريطة إجادة استخدامو
ىذه العناصر وقد تتوافر  ،وكميا عناصر أساسية في البنية الدرامية ،والصراعات والحبكات

                                  

 243 قضاياه وظواىره الفنية والمعنوية، –المعاصر شعر العربي الينظر، إسماعيؿ، عز الديف،  (1)
 127 ،استراتيجية التناص –تحميؿ الخطاب الشعري ينظر، مفتاح، محمد،  (2)
 146، الفف واألدبينظر، عاصي، ميشاؿ،  (3)
 32 ،دراسة في شعر البردوني –الدائرة والخروج رحومة، محمد محمود،  (4)
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فالدراما أسموٌب فني  تتوقؼ فعالّيتو عمى  ،الدراما ةجميعيا وال يحسيا المتمقي أو ال تحدث فيو ىز 
دراكو لكيفية توظيفيا عمى اختبلؼ أنواعيا وتبايف  فيـ المبدع لحقيقة العناصر الدرامية وا 

 .(1)أنماطيا

واقؼ والرؤى وتنتج األحداث فيي تظير الم ،وتعد المغة عنصرًا ميمًا مف عناصر الدراما
والمغة ال تكوف حدثًا في  ،(2)فتصبح المغة حدثا بينما يصبح الحدث نفسو لغة ،د الصراعاتوتولّ 

ويصبح الحدث لغة مف خبلؿ  ،ما مف خبلؿ الدفع الحواري الذي ينيض بظيور الفعؿنّ إذاتيا 
 ،ؼ لغة الدراما عف لغة القصة. وتختم(3)التشابؾ والتنامي في المواقؼ التي تقتضي التعبير عنيا

أما لغة القصة فيي لغة الفعؿ الماضي الذي  ،لغتيا لغة الفعؿ المضارع الذي يجري اآلف فّ إإذ 
 .(4)انقضى

ؽ فاعمية المغة ويكثؼ إيحاءاتيا ويمنحيا القدرة عمى البّث واإلثارة فالبناء الدرامي يعمّ 
وتجسـ المواقؼ  ،لمشاعر واالنفعاالتضمف رؤى فنية تتمتع بإشعاعات رمزية موحية تجسد ا

فالعمؿ الشعري ذو الطابع  ،ب اىتماموذتثير المتمقي بأفعاليا وتج ،الدرامية عمى ىيئة أشخاص
إذ تعكس تمؾ القصيدة  ،الدرامي إنما ىو بناء عمى مستوييف: مستوى الفف ومستوى الحياة ذاتيا

فيو عمى المشاركة في بناء الحياة  قدرة الشاعر عمى بناء عممو الشعري بناًء فنيًا قادراً 
 .(5)وتشكيميا

 ىما: يفويتجمى البناء الدرامي في خمريات أبي نواس ومسمـ في اتجاىي

 

 
                                  

رسالة دكتوراة، جامعة عيف شمس، مصر،  28، العناصر الدرامية في القصيدة الفمسطينية المعاصرةمود، ينظر، بركة، نظمي مح (1)
1997 

 17 ،جدلية المغة والحدث في الدراما الشعرية العربية الحديثةمنير، وليد،  (2)
 18، نفسوينظر،  (3)
 79، 1997، 1، ع16فصوؿ، مج ، مجمةدالالت الحضور الغياب –تقنية القناع ينظر، الشمعة، خمدوف،  (4)
 245الشعر العربي المعاصر، إسماعيؿ، عز الديف،  (5)
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 الحوار الخارجي- أ

وحركة الشخوص  ،في ىذا النمط تظير شخصيات حقيقية وحوار فعمي يدور بينيما
وفي ىذا النمط تظير ،مى الخشبة ـ أمامو عدّ قَ وحوارىا يجعبلف المتمقي يتصور مشيدًا مسرحيًا يُ 

ـ فييا دّ قَ ألف الشخصية تُ  ؛النماذج اإلنسانية التي تجعؿ العمؿ أكثر قدرة عمى الدرامية مف غيره
 .(1)بكونيا مؤدية أكثر مف كونيا شخصية سردية نمطية تتسـ بالثبات

 فاحتواء الصورة الشعرية عمى الحوار يعكس قدرة الشاعر عمى بعث اإلحساس بحيوية
وبالخصائص التامة لمحظة مف المحظات حسبما يحس المرء بيا إحساسًا  ،واإلحساس بو ،الواقع

الحوار عمى الربط بيف ويساعد  ،(2)ني الصورة ويزيد مف درامية الحدثغو ينّ أفعميًا كما 
فالحوار  ،الشخصيات فيجعميا متقاربة متآلفة أو متباعدة متنافرة كما يكشؼ عف أفكارىا ومواقفيا

وما دامت البنية الدرامية معتمدة  ،(3)ييا ويطّور الصراع ويشيع الحياة والجاذبية في النصجمّ ي
 قدر عمى اكتشاؼ اآلخر وجبلء العالـ مف البنية الغنائية.أىذه البنية  فّ إعمى الحوار ف

 :(4)ومف األمثمة عمى القصيدة الحوارية قوؿ أبي نّواس

 أَلُه َذَىباػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِبالَرطِؿ َيأُخُذ ِمنيا مِ   اػػػػػػػػُرىيا خاِطَب الَقيَوِة الَصيباِء َيميُ 
رَت ِبالراِح َفا  باػػػػػػػػػػػػػػػػػَفَيحِمَؼ الَكرـُ َأف ال َيحِمَؿ الِعنَ   اػػػيػػػػػػػَذر َأف ُتَسم عَ حْ َقص 

 وِت ما ثُِقباػػػػػػػػػػػػػػِمَف الُدر  َوالياقصاعًا   اػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَبَذلُت َليا َلّما َبُصرُت بِ ِإّني 
ـ  َويَحِؾ َأخش  ةً ػػػػػػػقاِئمَ  َفِاسَتوَحَشت َوَبَكت في الَدف    ى الناَر َوالَمَيباػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا ُأ

 د َذَىباَس ُقمُت الَحر  قَ ػػَوال الَشم :قاَلت  داً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال َتحَذريِو ِعنَدنا َأبَ :َفُقمُت 
 الماُء ِإف َعُذبا :تُ ػػػػػػػػػػػػػػَفَبعِمَي ُقم:قاَلت  َأنا:مُت ػػػػُ ػػَفق؟َفَمف خاِطبي َىذا :قاَلت

                                  

 94، السرد والظاىرة الدراميةابف تميـ، عمي،  (1)
 225، 2005الجامعة األردنية،  –، رسالة ماجستير سموبيةي، دراسة أشعر محمد القيسينظر: عمايرة، حناف،  (2)
 237، المسرحي النصينظر: عبد الوىاب، شكري،  ( (3)
 52: نفسو (4)
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 الَخَشبا َفَبيتي َفما َأسَتحِسفُ :قاَلت          ُج ُأبِرُدهُ مػػػالثَ :ِلقاحي َفُقمتُ :قاَلت
 اػَلَقد َىي جَت لي َطَرب:ِفرَعوُف قاَلت          اػػػػػػػػَدىػػَواأَلقداُح َول   الَقناِني  :ُقمتُ 

 اػػػػبَ طّ ػوال المئيـِ الذي إف شمني قَ    ربنيػػني مف العربيِد يشنػال تمكّ 

 باػػػػػمُ وال الييوِد وال مف يعبُد الص     ػُيـ ػػػػوال المجوسِ  فإف الناَر رب  

 ايجيُؿ األدبلشباِب وال مف ِغر  ا   وال الس ػفاِؿ الذي ال يستفيُؽ وال

 ػاػقني العرباسْ  فْ لكِ و مف السقػاِة    يػػػػػػػػػػػػرنوال األراذؿِ  إال مػف يوقّ 

 ا ػػػأثرى، فأتمؼ فييا الماؿ والنشبَ    ؿ ٍ ػػػػػػػعمى رجػ يا قيوةً ُحرمت إالّ 

فالبطؿ األوؿ ىو  ،عتمٌد عمى الحوار وتقسيـ األدواريبدو في ىذه القصيدة نفٌس درامي م 
وتتحرؾ الشخصيات في إطار مكاف الشرب بيف محاور  ،ر والبطؿ الثاني ىو الخمرةالشاع

الحوار مف خبلؿ اإلجابة عمى  ؾُ بَ حْ يُ فَ  ،ؿ بدوره، والخمرة تجيبأوالمحاور ىنا يس ،ومجيب
منو ال أطيب  يّ باألسئمة وصياغة أسئمة مختصرة ذات داللة. فتنقؿ المتمقي إلى جّو عذب دعا

فثمنيا  ،ولكنيا تشرى بشمائؿ شاربييا،ر والجوىرى بالدّ رَ شْ لية غالية ال تُ فيي عا،وال أحمى 
ولذا يجدىا  ،ويرسو عمى مقادير األعراؽ النبيمة، تجاوز شأو الماِؿ والمعدف الثميفالحقيقي ي

شيئًا يجرح مشاعرىا فيي  ّدهوتع ،القارئ قد انتفضت عندما عرفت ما أعّد ليا أبو نواس مف ثمف
 ،ؿ شاربيا مقدارىا ودفع ثمنًا لرطؿ منيا رطبًل مف الذىبُتْجَرح كرامتيا إذا قمّ  ،مرىفة الحس

لذلؾ فيي تستوحش في  ،ويزداد تمردىا عندما تظير مشتاقة إلى مف يساوييا نببًل وعراقة عنصر
 الدف وتطمب لقاء الحبيب أو تخاؼ أف يممس دنيا الميب والنار.

ومسكنًا شرعيًا مف زجاج ال  ،تطمب عداًل ليا ،لبيبةعروسًا  وفي ىذا الحوار تظير الخمر  
وميرىا االحتراـ  ،وتشترط شروطًا تدؿ عمى حصانتيا وعمؽ فيميا لشؤوف الحياة ،مف خشب

وىذه  ،بؿ ىو موجوٌد في كؿ شخص عربي ،ربوىذا البعؿ الذي تبغيو موجوٌد بيف الع ،والتكريـ
الؿ تجمى في الخوؼ والشوؽ والعشؽ والدّ مف مشاعر  داخموالقصيدة الحوارية بما ضمتو في 

 ،فيي ذات عقؿٍ  ،سريع لتدؿ في نيايتو عمى مطمبيا سياحة طويمة أشبو ما تكوف بمشيد مسرحي
 ويرغب بيا. ىايا المرأة التي يريدنّ إ ،ولكنيا قبؿ ذلؾ كمو ذات قمب يحب ويعشؽ
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 :(1)ومف األمثمة عمى القصيدة الحوارية عند مسمـ قولو

 ػػاػػمف ينادييػػػػػػصداىا ي عْ ماء يُ صّ          تي في الخمر ِمػػف أذفٍ كنُت عاذلأم

 بارييػػػػػػػا  اآلف حيف تعاطى القوَس   وقمُت حيف أدار الكأس لي قمػػػػػػػٌر  

 ػػػػػاػػػػفًا ويعطييػػػػػػرْ وحيف يأخذىا صِ   حيف يمزُجػيػػػا  ااِس كف  النّ  محَ يا أمْ  

 ػػػػاػػػػػػػػػػػػػكذا فأدرىا بيننا إييػػػػػػػػػػػػػفيا  لئمػػػيػػػا قد قمت منيا عمى َحد  ي 

 ػػػػػاػتجري في مجارييػػػػ ؾَ فإف عينيْ    كانت الخمر لأللباب سالبػػػػػػة فإ 

 يػػػػػػػػػػابيمنؾ عندي حيف تص نظرةٌ   يػا بُ سّياف كأٌس مف الصيباء أشرَ  

 ػػػػػػػػاػػػػػى معانييػػػػػػػػػػتّ فِظ واِحدٍة شَ بم   حػػر ناطقةً الس   ؾ صفاتُ يْ في مقمتَ  

 سًا ما تمنيناؽ الكأس  نفػػػػػػػػدُ صْ تَ فَ   ى بسكرتيا ظػحشرب لعمؾ أف تفا 

 يػػاػػػػت حواشيقّ يميس في خامٍة ر    ِر في أردافو عمـٌ صومخطِؼ الخَ 

ؼ واضح عنده محدد األطرا فالحوار ،ىذه األبيات مختمفا عف أبي نواس يبدو مسمـٌ في
و إلى مسمـ نفسو والطرؼ الثاني ىو الساقي الذي وجّ  فحوار مسمـ ذو طرؼ واحد ،المعالـ
موظفًا المدح لو؛ ألنو ىو  ،وؿ قد أسيب في الحديث مع الساقيويبلحظ أف المتحدث األ ،ثوحدي

ـ و الكبلوقد وجّ  ،ويستمر مسمـ في الحديث ويبدو الساقي واقفًا أمامو ،الذي يميؽ بحمؿ الكأس
فالبطؿ ىو الشاعر والشخصية  ،ليتحقؽ السكر فيأخذ منو ما يريد ،إليو طالبًا منو أف يشرب

ف لو في تجسيد االنفعاؿ أو أمسممًا ال ش وكأفّ  ،الحوار وية ىي الساقي الذي دار حولوالثان
متمثؿ في العيوف ائقة لمجماؿ التنفس مسمـ  إفّ  ،ح عف أية حالة إنسانية في الخمراإلفصا

أو أي شيء  ماؿ المعنوي الذي قد تجسده الخمرائقة لمجتأما نفس أبي نواس ف ،رداؼ وغيرىاواأل
 مكاف الشرب. أو أو الدف ،ع غير الناطؽ مثؿ الكأسحتى لو كاف ذلؾ حوارًا م ،ليا بصمة يمتّ 

                                  

 216: الديواف (1)
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ات البناء الدرامي العتماده عمى تعدد ينة أساسية مف تقيفالحوار الخارجي يشكؿ تقن
اء تفاعمي واسع ضوتدخؿ تجاربو في ف، مشاىد التي تكسب النص قيمًا موضوعيةاألصوات وال

وىو في القصيدة أداء لتقديـ حدث درامي دوف وسيط أو وعاء يختاره المؤلؼ أو يرغـ عميو لتقديـ 
. والنص (1)راديًا بيف إرادتيف تحاوؿ كؿ منيما كسر األخرى وىزيمتياإحدث درامي يصور صراعًا 

ر مف االنغبلقية ويتجاوز الذاتية وينفتح عمى مستويات حوارية متعددة تتيح المجاؿ الدرامي يتحر 
فدخوؿ  ،أمامو لمتفاعؿ والتصاعد بشكؿ يبعده عف االنغبلؽ ويبقيو منفتحًا عمى عوالـ متعددة

ويقؼ دوف تصاعد ،ويعرقؿ سير األحداث ،النص الدرامي في دائرة مغمقة يقيد حركة الشخصيات 
فالحوار  ،وتعدد األصوات يدخؿ النص في حوار يدفعو نحو التصاعد الدرامي ،راميةاألفعاؿ الد

 ،ليتسنى لو تحقيؽ القيـ الداللية والجمالية في النص ؛والتركيزيجب أف يتّسـ بالفنية والكثافة 
وتتيح لمصراع أف  ،ويتمكف مف حمؿ طاقات فكرية وفنية تيسر سبؿ التكامؿ في البناء الدرامي

 .(2)بلحؽ موجاتو مف خبلؿ كثافة المغة الحوارية التي تتسـ بالحيوية والديناميةينمو وتت

تميؿ إلى التوحد والثبات بشكؿ يصبح فيو  ،وال يسير الحوار الدرامي عمى وتيرة واحدة
تعدد مستوياتو طبقًا لمواقؼ تبؿ  ،ة غير قابمة لمنقاشتيقدـ األفكار بصورة ثاب ،جامداً  قالباً 

و مرىونة بانبثاقو مف داخؿ التجربة يتف فعالية الحوار وحيو إلذا ف ،ياتيا المعرفيةالشخصية ومستو 
 .(3)الشعرية وانسرابو في النسيج الفني لمنص

وتبايف رؤاىا فيي موجودة  ،وفعاليات الحوار الدرامي ال تتحقؽ إال بتعدد األصوات
وال  ،وتعمؿ عمى تأزمو وذلؾ بنيوضيا بعبلقات وحوارات متنوعة تدفع بالحدث ،لخدمة الحدث

وبذلؾ أصبحت الشخصية ، ونمييحركة و ـ بو وحوار دّ قَ وجود لمحدث الدرامي دوف شخصيات تُ 
 وغنيّ  ،فيي تتحرؾ في فضاء ممتمئ مادياً  ،الدرامية الركف األوؿ واألساسي في النص الدرامي

                                  

 165، البناء الدراميحمودة، عبد العزيز،  (1)
 193، 1982، 3، ع2، مجمة فصوؿ، جحأصوؿ الدراما ونشأتيا في فمسطيفينظر: السعافيف، إبراىيـ،  (2)
 156، الجدؿ والقصص، في النثر العباسيينظر: التطاوي، عبد اهلل،  (3)
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األحداث التي  كما يرتبط بشكؿ كبير بحركة ىذه الشخصية وظيورىا ونمو ،باألحداث والمشاعر
 .(1)تسيـ فييا

لذلؾ  ،ويوكؿ إلييا ميمة الحوار ،ولمشخصية دوٌر ميـ فيي التي تخمؽ الحبكة والحدث
بعيدة عف التناقض في حركاتيا وتتمتع  ،مع ذاتيا متبلئمةً يجب أف تكوف الشخصية الدرامية 

 بخصائص حيوية متفاعمة مع األحداث.

فإف الباحثة وجدت أف الحوار عند  ،أبي نواس ومسمـ مف لكؿٍ وبعد قراءة األبيات السابقة 
صورة الزماف والمكاف حيث أسيـ في رسـ  ،أبي نواس كاف وسيمة تعبيرية ميمة في البناء الدرامي

عة الشخصيات وحركاتيا والكشؼ عف أفكارىا وعواطفيا وىموميا ووصؼ المشاىد بيواإليحاء بط
فقد كاف الحوار عنده قوة دافعة لمحدث ومحركة لمفعؿ  ،التي تدفع الحبكة إلى مرحمة أكثر تقدماً 

ونات المتحاوريف وتكشؼ ىواجسيـ وىموميـ وأزماتيـ نضي بمكفت ،الدرامي وأداة داللية وجمالية
وتجذب انتباىو لمتابعة الفعؿ الدرامي والدخوؿ فيو لمشاركة المبدع  ،التي تحمؿ الداللة لممتمقي

شخاصو ومواقفيـ مف المجتمع والفرد والحياة مف خبلؿ في تطوير الحدث والكشؼ عف أداء أ
 ،ونبض بالحركة والحيوية وابتعد عف التكمؼ واالفتعاؿ ،كما اتسـ حواره بالكثافة والتركيز  ،الخمرة

فيو موضوع فني منبثؽ عف أفكار الشخصيات الدرامية بكؿ أبعادىا الجمالية ومستوياتيا 
ي يجذب نحو درامية بانو كاف عممية إنشاء خطا :ف القوؿالحوار عند مسمـ فيمك ّماأ ،الداللية
 ،ولكنو يظؿ متمركزًا حوؿ شخصية واحدة وىي الشاعر نفسو ودوره في مجمس الخمرة ،حدثو

وقد وظفيا أبو نواس  ،ومادة الحوار عند كؿ منيما كانت مستميمة مف واقع المجمس الخمري
كما كشفت عف طبائع األصوات  ،نفسو جتي تختمتوظيفًا فنيًا مصورًا مبلمح الحالة الشعورية ال

 عف انفعاالتيا وىموميا. تالمتحاورة وعبر 

 في كأسيا( الصوت الثاني)الخمر   صوت األوؿ )أبو نواس(ال

تصور نفسية يجابية إاألولى نظرة  :ىذا الحوار كشؼ عف نظرتيف مختمفتيف اتجاه الواقع
 ،وىي نظرة مميئة بكؿ معاني الحب،غاٍؿ ونفيس والباذلة في سبيميا كؿ  الشاعر العاشقة لمخمر

                                  

 73 ،الفضاء المسرحي دراسة سيميائيةـ، يوسؼ، أكر  (1)
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وما الحوار الذي دار بينو وبينيا إال محاولة منو لمعرفة ما يرضييا ليحصؿ القرب الذي يسعى 
وىي ال  ،نظرة سمبية تصور نفسية الخمرة )المرأة( التي تبحث عف األفضؿ لنفسيا :والثانية ،إليو

نيا نفسية المرأة التي ال إ ،النسب والشرؼ الرفيعليا إال مف ىو مساٍو ليا في عمّو  يترتض
وينتيي الحوار بتحريـ ىذه القيوة عمى الرجاؿ جميعًا  ،قؿ منيا قدراً أف ىو مترضى لنفسيا 

 ر قيمتيا.خمص ليا وقدّ أباستثناء ذلؾ الذي 

ي وقد اقاألوؿ مسمـ واضح بارٌز في الحديث والثاني الس وحوار مسمـ يتجاذبو طرفاف:
تبمور مف خبلؿ العبلقة القائمة عمى  ،وكأف ىذا الحوار البسيط كشؼ رؤى مختمفة،كاتو برز بحر 

ا في مفي وجودى ففكؿ منيما يمتقيا ،جدلية الحوار بيف شخصيتيف فييما قدٌر مف التقادـ والتباعد
ولكف مسممًا يضع الحدود والفواصؿ بيف الشاعر والساقي حيث ،مكاف واحٍد حيث الميو والمتعة 

ى عميو قائبًل)يا أممح الناس( ولكف مبلحتو لـ تكف لجماؿ فيو فحسب، بؿ ألف لو كفًا تبرع في ناد
 ،الذي أدى بالباحثة إلى ىذه النتيجةنفسو ىو ولعؿ الحوار  .وتقديميا بأبيى صورىا ج الخمرمز 

ما  ؽَ فْ وِ  ،القصيدة مف غنائيتيا الذاتية شكاؿ البناء الشعري الذي تخرج بوأفالحوار شكؿ مف 
براز جوانب الصراع الحياتي في شتى  ،يقتضيو موضوع التجربة اإلنسانية الوجدانية إلغنائيا وا 

 .(1)جؿ تجسيد حركة الواقع اإلنساني والمادي والذىني تجسيدًا حياً أاالت مف جالم

 تداخؿ السردي بالحواريَ- ب

زات ف االلتفات إلى السرد القصصي وتوظيفو داخؿ اإلبداع الشعري ليس مف منجإ
بؿ ىو أداٌء قديـ ِقَدـ المجتمع اإلنساني، فالسرد القصصي يعني بنقؿ الحادثة مف الحداثة 
والشاعر في ىذا األسموب ال ينقؿ الحادثة كما ىي ماثمة ، (2)الواقعية إلى صورة لغويةصورتيا 

حائية بؿ يعيد صياغة معطياتيا ضمف رؤية فنّية تبرز إمكاناتيا الداللية وقدرتيا اإلي ،أمامو
وتخرجيا مف حدودىا الضيقة إلى آفاؽ واسعة وقد ترتد إلى الماضي وتنيؿ مف معينو أو تمتد 

ف المبدع مف إعادة تركيب بعض الوقائع وذلؾ بأسموب فني يمكّ  ،إلى المستقبؿ وتستشرؼ آفاقو

                                  

 166، الصورة الشعرية في النقد العربي الحديثصالح، بشرى موسى،  (1)
 113، دراسة ونقد –األدب وفنونو إسماعيؿ، عز الديف،  (2)
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الذي  (1)تركيبيا وداللتيا بما يتفؽ مع المتطمب السردي رُ متحديًا األطر الزمانية العامة فيغيّ 
وذلؾ بنمو األحداث ، يطمح بدوره إلى الرقي بالوقائع واألحداث إلى قمة التصعيد السردي 

يتـ فيو ترتيب  ،وتطور جمالياتيا مف خبلؿ صياغتيا صياغة فنية ضمف بناء عضوي متكامؿ
ختمؼ في حقيقتو عف واقع العالـ يعف واقع فني كثيؼ  ىنبْ وتُ ، الوقائع واألحداث لتتسـ بالجدة 

الشاعر إلى تحويره بشكؿ يخرجو عف واقعيتو ويكسبو دالالت إيحائية  أالخارجي الذي يمج
 مختمفة. 

وقائعيا بكؿ جزئياتيا وتفاصيميا فذلؾ ال يرقى  فالشاعر ال يقصد برواية األحداث قّص 
فيو يقتصر عمى إشارات سريعة ولمحات  ،بالمادة الحكائية إلى المستوى الفني لمسرد القصصي

فيجعؿ قصيدتو وسيمة تعبيرية درامية تساعد عمى الفكرة أو العاطفة داخؿ ىذه  ،خاطفة
 .(2)القصيدة

والمسرحية في  ،وقد اعتمد أبو نواس ومسمـ القصة في اعتمادىا عمى السرد مف ناحية
فالقصة يدخميا  ،وال مناص مف تداخؿ ىذيف العنصريف معاً  ،اعتمادىا الحوار مف ناحية أخرى

ف يعتمداف حركة الشخوص يْ الفنّ  ألف كبل ؛ًا والمسرحية يدخميا سرٌد أحيانًا أخرىالحوار أحيان
منيما مفعمة  وىكذا بدت الخمريات عند كؿّ  ،ينيـويثيروف حوارات ب،الذيف يسردوف األحداث 

 تدفع الممؿ لبعدىا عف الرتابة األسموبية. ،بالحياة

في محاولة  ،نواس ومسمـ ى أسموب السرد القصصي بوضوح في خمريات أبيوقد تجمّ 
والرغبة في تجاوز  ،وتصوير أشكاؿ الصراع النفسي ،منيما الستكشاؼ حركة الحياة وتناقضاتيا

فراحا يعبراف عف ذلؾ في ضوء دالالت جديدة تحكي األبعاد النفسية  ،الواقع ومواجية المجتمع
 :(3)سومف أمثمة ذلؾ قوؿ أبي نوا ،والشعورية في واقعييا الداخمي والخارجي

 إلييا ثلثًا نحو حانتيا سرنػػػػػػا  وخمارٍة لميو فييا بقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٌ 

                                  

 38 مقاربات نقدية في التناص والرؤى والداللة، –المتخيؿ السردي إبراىيـ، عبد اهلل،  (1)
 21، 1997، رسالة دكتوراة، جامعة عيف شمس،العناصر الدرامية في القصيدة الفمسطينية المعاصرةمود، بركة، نظمي مح (2)
 381 -379: الديواف (3)



274 
 

 انّ ػػوال جِ  ،ف ترى إنسًا لديوإفما   ػػػاػػػػػػػػػيؿ جمباٌب عمينا وحولنػولمّ 

 اػػػػػإلى حيث وجينػ ،قة فييامعمّ   ػاػػػػػػػػنجوميػػ إال سماءٌ  ،يسايرنا

 ،موب السرد القصصي إلى رسـ أحداثو بحاسة فنية ماىرةيسعى الشاعر مف خبلؿ أس
 راً خبحيث تتوجو إلى المتمقي بفعؿ السرد الذي يدؿ عمى الحكاية فقد أوحى بسماع الحكاية 

الشعبية التي  قصصر بالحكايات والذكّ ات السرد القديمة التي تُ نيتقلتو ر استعا ىنا تبرز و ،يروى
والذي يعمؿ بدوره عمى الدخوؿ في عالـ  ،ي السائد بيف الناستعتمد في أدائيا عمى الشكؿ التقميد

فع دت ،وقد أضحت مقدمتو مفتاحًا لمقصيدة ،السرد القصصي بزمانو ومكانو وشخوصو وأحداثو
وىو بذلؾ يشكؿ في قصيدتو لونًا مف أدب الحياة النابضة التي تصور  ،القارئ إلى ما بدأ بو

 وال تمحى. ،وتتمادى

 ة الحوار حيث يقوؿ:نيلسرد التفاصيؿ مستخدمًا تق د ذلؾثـ ينتقؿ بع

 راُؽ؟ قمنا ليا: إنػػػّافقالت: مف الطّ   ػػػػػػػػػعةٍ جْ يا بعد ىَ نا بابَ قْ رَ إلى أف طَ 

 اػػػػػػػفأدلجنػػػػػػػػػ ،نروح بما رحنا إليؾِ   لـ نكػػػػػػػػػػػػف ؾِ شباٌب تعارفنا بباب

 ػاػػػػػػػػػػػػػػنا بالوداد تواصمنػػػػيعتجم فْ ا ِ و   ػػاممنػػػػػػػػػػػػػشَ  دنا تبدّ بييجفاف لـ تُ 

 ػاػػػػػػػػفنػػػػأبفتياف صدؽ ما أرى بينيـ   ػػػاً ىًل وسيًل ومرحبػػػأفقالت لنا 

 فالخمر ،ا بيف الطارقيف الشاربيففالشاعر ىنا يقدـ البادرة الشعبية اإلنسانية التي تربط م
وكما يمتقي الناس أو المصموف في  ،لغريب بالغريبنس اأأصبحت معقد صداقات الناس وممتقى 

يمتقي أبو نواس وصحبو أماـ مكاف واحٍد لتمتحـ عيونيـ وألسنتيـ وقموبيـ عمى  ،األماكف العامة
بؿ يحاوؿ بشكؿ عاـ أف يختار لجوالتو  ،وال يرى القارئ الشاعر وحيداً  ،ىدؼ واحد وىو المتعة

بؿ يريد التحميؽ بيا في جّو جماعي صاخب ال  ،بيافيو ال يريد التفرد  ،الرفاؽ واألصحاب
 .فيو مجاؿ لمذاتية

 ية فيقوؿ:قوتصبح عقدة القصة الكامنة في مطمبيـ مف ىذه السا

 نادْ وما زِ  فَ خمٍر ما نقصْ  دواريؽُ   ػػػػاً ػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػكيًل حسابًا مقوّ  :فقمت ليا
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 ا في زجاج ليا حسنػاريّ ثّ ال شعاعَ   يامس يحكي شعاعُ بيا كالشّ  فجاءتْ 

وتتبع تطوارتيا ووصؼ  ،ويستمر أبو نواس في عممية وصؼ األحداث والتعميؽ عمييا
مبلمحيا الخارجية التي ال تصاغ لمجرد الوصؼ بؿ ألنيا تساعد الحدث عمى التطور ألنيا جزء 

 ويأتي الشاعر بقولو: (1)مف الحدث نفسو

 لنا سعرىا كيما نزورؾ ما عشنا  نيػػػػػعر بي  والسّ  ،فقمت ليا: ما االسـُ 

 ػػػاػػػػػػػعنػػػػبىكذا غيركـ  ،عٍ بتسثلٌث   وسعرىػػػػػا ،حنوف( اسمي(فقالت لنا

 ا الوزنػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػدَ لتنقِ  إلينا بميزافٍ   أو كاد أقبمػػػػػػػػػػػػػػت ،ى الميؿولما تولّ 

 ؟ف تقبمي بعضنا رىنػػػافي أ ؾفيؿ ل  ػػػػػػػػػػػػػػةٌ نا وفي الماؿ قمّ جئفقمت ليا: 

 دتؾ السجنػػابالماؿ خمّ  او فمتى لـ ي  الرىينة في يػػػػػػػػػػػػدي فقالت لنا: أنتَ 

وقد خمقت المعطيات المطروحة في  ،ر الشاعر عف جو المجتمع الذي عاش فيولقد عبّ 
فارتقت  ،قصيدةوعي لمالجو النفسي والموض مع بما يتوافؽ التناغـمف  سرده القصصي جواً 

وكشفت عف صور األشخاص المتحاوريف مف خبلؿ العبلقة بيف الساقي  ،بأسموب القص
ولغة المساومة ىي  ،لحالياة في األخذ والرد آنذاؾ ىي عند تجار العصر افمغة المحاك ،اربوالش

 ويبدو أبو نواس ،ىاءلحياة كما ىي دوف أف يعرؼ ما ورالغة كؿ جيؿ، فالميـ عنده أف يعيش ا
في ىذه الخمرية جزءًا مف أفراد مجتمعو متمزقًا في أحواليـ مبتسمًا لعيونيـ، ىاشًا لفضائميـ، 

 -قوليـ: ىوو حتى األديب المثقؼ عكس جانبًا مف ثرثرتيـ العامية الركيكة في شعره 

 (ا)متى لـ يفوا بالماؿ خمدتؾ السجن

 ما ىو اليوـ، وكأفّ والظاىر أيضًا أف خماري تمؾ العصور كانوا ينقصوف المكياؿ ك
فالربح الكثير يقابمو ، ييؿ لوجود غريزة الطمع في نفوسياالنفوس البشرية قد اعتادت نقص المكا

لذلؾ  ثمناً ي المقابؿ مشروب قميؿ يمنح لثمؿ ال يدري ما يوضع لو في كأسو وما يؤخذ منو ف
 يا لكثرة الطمب عمييا.يشير إلى قيمة الخمر عند بائع ، وىذا المكسفي طمبو المشروب الذي يمحّ 

                                  

 97، فف القصة القصيرةرشدي، رشا،  (1)
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بلىيف في مجمس ملويوظؼ مسمـ السرد القصصي الذي يقوـ عمى الوصؼ الحسي 
الشرب وقد جعميـ أدباء كرامًا أصحاب أخبلؽ عالية ثـ يأتي باألفعاؿ التي تتضافر في تشكيؿ 

 :(1)الحدث المتصاعد المتنامي مف خبلؿ السرد حيث يقوؿ

 وكمػػػػػػػػػػػاال ةً دَ جْ حازوا نَ  اءَ أدب   الكارـٍ اـر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوميذبيف أك

 يا إشػػػػػعاالكؤوسِ  حربِ  نيرافَ     موؿ فأشعمواؽ الش  فْ ثاروا إلى صَ 

 الاػػػػػػػقسطالعبير وعنبرًا  رَ دَ مُ    ػػػػػا ػػػػػػػػػػػترابيػػػػ بوأتيـ غرفًا جعمتُ 

 ما يريػػػػػػد زواال دامت وعيشٍ    ة ػػػػذّ ػػػػػػػػػػػػوخموا بأنواع النعيـ ولػػػػػ

 ػػػػػػػلالظِ  فّ يُ أغصانُ  وُ لَ  تْ مَ عِ جُ    ػػؿٍ مّ ػػػػػػظَ مُ  روـِ بيف الكُ  في مجمسٍ 

 االػػعيف رمػػػػػتَ ر ي شٍ حْ وَ  زالفُ غِ    يػػػػػػػػػػػػػاأن  كَ  القيافِ  حورُ  ـُ يِ ولديْ 

صؼ الخارجي لمبلمح لقد جذب مسمـ المتمقي إلى أولئؾ البلىيف، مف خبلؿ الو 
ببل انقطاع حتى  وترادفت عمييـ الخمر ،الشخصية فقد اجتمع عمى ىدؼ واحد وىو المذة والمتعة

سكروا، ومكاف التقائيـ مجمس تزيف بكؿ أسباب النعيـ ليكوف الئقًا بيـ حيث األجواء العطرية 
 قوؿ:والظبلؿ الوارفة والقياف الناعمات، وقد أّدى ىذا إلى تطور الحدث حيث ي

 معطػػػػػػػاال خريدةً  الشبابِ  ودَ رُ   فتى لديو غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادةً  قد حاز كؿ  

 فيا أثقػػػػػػػػاال مف ردْ  تْ مَ م  قد حُ   ىػػػػػػػػػالحش ، مضمرةَ ، عجزاءَ ممكورةً 

 يػػػػاال ذْ يا أَ فَ مْ خَ  بُ حَ سْ تَ تمشي فَ   ياػػػػػػػػػيو في وجيجْ وَ  رُ صِ بْ تُ  كالشمسِ 

يختصره في تمؾ الصفات التي اجتمعت في  ،ي يرسمو مسمـ لتمؾ الغادةجماٌؿ حسّ نو إ
 ويكوف ىذا الوصؼ طريقاً  ،جسدىا ثـ وجييا الذي كاف مرآة تعكس وجو اآلخريف لشدة لمعانو

فتجذب اىتماـ المتمقي مف خبلؿ  ،لتنامي األحداث نموًا طبيعيًا وتزداد مع تقدميا نضجًا واكتماالً 
استخدامو بوذلؾ  ،التي تساىـ في رسـ صورة البلىيف ألحداث الجزئيةمجموعة مف ا

                                  

 204-202، الديواف (1)
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ف أولذلؾ ركبوا ألجمو المداـ فكانت النتيجة  ،الشرب يدفيـأدبرت بيـ( ف ،ركبوا ،يسقوفاألفعاؿ:)
 يقوؿ: ،أدبرت بيـ في طرؽ السرور سائرة ومقبمة

 الاليؽ زُ حالرّ  وف بالطاسِ قَ سْ يُ    نمػػػػػػػارؽٍ  ؽَ وْ فَ  فَ ئيمتك لمقصؼِ 

 ػػػػػاالً ػػػػػػوجمػػػػػ وميابةً  ونجابةً    رأيت قومًا سػػػػػػػادة فإذا نظرتَ 

 االػإقبػػػ تْ مَ بَ قْ السرور وأَ  بؿِ سُ    ى ػػركبوا المداـ فأدبرت بيـ عم

 ػواالػػحػػػػػأيا ت في دن  يْ مّ قد خُ    ػةػػػػػػػػػولدييـ كرخيٌة شمسيػػػػػػػ

التي تصبح أكثر تركيزًا عمى شخصية ،اث المتواصمةوتتواصؿ األفعاؿ لرسـ األحد
 ،مع نياية الحدث قاً متس ءولكف مستوى خطيا الدرامي جا ،وتجيء بؤرة صراع جديدة ،الشاعر

 حيث يدرؾ القارئ إحساس الشاعر بقوة الدراما والتنوع في ضمائر الخطاب فيقوؿ:

 ػػىػػياع فغالػػػبِ ساومُت صاحبيا ال   ػػػاػػػوحاَف خطابيػػػ غتْ حتى إذا بمَ 

 ػػػػػداالجِ  داعِ ولقد أطمُت عمى الخِ    ػػوػػػػػػػػػػػما زاؿ حتى ُحْزُتيا وخدعتُ 

 ػػػػػػاالػػػػػػػفييا مػػػػػػػ يا فبذلتُ تعتُ بوا   ضيػػػػابْ قَ بِ  الييودِ  وأمرُت جالوتَ 

 لؼ فسػػاال حتى جرى منيا السّ    ػػػتْ يَ مّ لـ توط في حوٍض ولكف خُ 

 ػػػػػاالػػػػجػػػػليا ىناؾ حِ  إال الكروـُ    ػػػػفْ كُ جاؿ ولـ تَ وسط الحِ تيا يْ خمّ 

 جػػػلال باءِ والعَ  رٍ صْ مِ  شِ يْ خَ مف     ػػػػػوػػػػيا وكسوتُ يا في دن  نتُ وخزْ 

 ػػػػاالػػػػػجػػػػػػػولو استطاع لباعد اآل   ػػػوػػػػػػحتى إذا َقُرَبْت بو آجالػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػزاالػػػػػػىبات بػػػػذْ يا في المُ تُ لْ ز بَ فَ    ػػػػاػػىػػػفطعنت ُسّرتو فساؿ دماؤ 

ويظف القارئ في نياية ىذا الحدث أف الشاعر قد وصؿ لحظة الذروة حيف قاـ بثقب إناء 
ولكنو سرعاف ما يرتد مرة أخرى إلى واقعو  ،وأساؿ ما فييا لتتحقؽ لو الشيوة التي يبغي ،الخمر

 نعيمو فيقوؿ:حيث الساقي  وجمالو والكأس و 
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 ػلالػػػػػبدٌر أنار ضياؤه فتػػػػػػػػػػ   اقي لدى إبريقػػػػػػػػػػػػوما الس  وكأن  

 ػػػاالػػػػيػػػػػػرْ و جِ ىا مف كف  عيدُ ويُ    صبابػػػػػػػػةٍ  َس أْ يسقيؾ بالعينيف كَ 

 وصػاالر األ ت  فَ ىي القوى وتُ وْ تُ    ىوى كمتاىمػػػػػػػػػػػا بو كأسا ولنا

 و غػػػػػزااليقمتمبوحكى المدير    ب الغزالة جيدىػػػػػػػػػاإبريقنا سم

 ػواالػػػػػػػمفرار طػػػػػػػػػلحبل  دّ إذ م   ى الساقي بأحسف حالػػػػةٍ نا نر بيْ 

 بكأسؾ ال تكف معػػجاال ؽْ فِ رْ او    ؾ فاسقنػػػػاتُ مْ دِ ناديتو ارجع ال عَ 

 ػػػػاالمػفمالت بيامتو الكوؤس    نفسي فدؤاؾ مف صريع ُمداَمػة

 ػػػاالػػػوما ألقى لقولى بػػػػػػ راً كْ سُ    ػػػػػراً ػػػػػو متحيّ ئاو مفمضى عمى غُ 

حتى تكشفت عناصر الموحة كاممة بدءًا بالشاربيف  ،لقد تواصمت األحداث عند مسمـ
وصواًل إلى الساقي الذي أضفى حيوية  ،مرورًا بالساقية ودالليا والشاعر وخمرتو ،ومكاف شربيـ
الشاعر يمتد في سرده  وكأفّ  ،حركاتو بيف صد ورد ومحاولة لمتممص مف الخدمةتمثمت في 

شيده مسمـ في مجمس السكر في العصر  القصصي  إلى المستقبؿ الذي نعيشو اليوـ فما
حصؿ في مجمس الشرب في القرف الحديث لذا فيو يختتـ ىذا السرد يما و العباسي ىو نفس

 بقولو:

 قد زاال وُ ى يدـو وعيشُ أنّ    عيـ فكيؼ لي بدواموىذا النّ 

وترى الباحثة أف كبًل مف الشاعريف قد نجحا في بناء النص الشعري القصصي الذي 
وقد  ،جمع بيف تحوالت القص وجماليات الشعر في تكويف فني متماسؾ التشكيؿ ومتكامؿ التأليؼ

 ،لي في القارئفي إحداث األثر الجما ة األداءسسيولة التراكيب وسبل عمى الرغـ مفاستطاعا 
ومف القصة  نيو،مع معا تبلئـو المعقايفقد استعارا مف الشعر لغتو اإليحائية التصويرية وا  

ف كاف الحوار عند أبي ا  وحوار درامي. و  ،وعقدة ،وصراع ،وحركة ،عناصرىا الدرامية مف أحداث
يظيرا كما استطاعا مف خبلؿ ىذه الدراما القصصية أف  ،نواس أكثر فعالية منو عند مسمـ

 شخصية البلىي في تمؾ الفترة متنعمًا بكؿ مظاىرىا وأجوائيا.
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يما قد قاد في خمريات كؿ من دَ جِ وتضيؼ الباحثة إلى ذلؾ أف السرد القصصي الذي وُ 
بصورة مكثفة  ،قؼ واألحداث مرورًا سريعااطابع اختزالي يمر عمى المو  يإلى أسموب مونتاجي ذ

طاع مشاىد متناثرة مف المواقؼ واألحداث عمى اختبلؼ ويعمد المبدع فيو إلى اقت ،وموحية
فاقًا آينيض بقيمتيا الداللية ويمنحيا  ،زمانيا ومكانيا ودمجيا ضمف مناخ فني ونفسي موحد

يصبح المونتاج معتمدًا عمى تعاقب الصورة عمى نحٍو خاص مستيدفًا  ذلؾوب ،إيحائية متجددة
 .(1)نتيجة عاطفية معينة

بشكؿ تصبح فيو المواقؼ واألحداث ال تخضع  ،كسر زمف السرد ممونتاج دور فيلو 
 ،بؿ تتقاطع وتتزامف رؤية المبدع وأساليبو الدرامية كالتقديـ ،لمتسمسؿ التاريخي المنطقي لؤلشياء

دراميًا يتسـ بالكثافة  التي تخمؽ فضاءً  ،واإلسراع ،والبطء ،واإلظيار ،واإلخفاء ،والتأخير
 ،متنوعة في محيط الفكرة األساسية وينًا إيقاعيا ينتقؿ بالقارئ بيف معافٍ تم دّ عُ وىذا يَ  ،واالتحاد

ارة ىاتيف الممكتيف ثواست ،(2)واحد ير فييا ممكتي التفكير والشعور بتفكر وتشعر في آفثفيست
توحياف بنيوض القصيدة عمى الفعؿ والحركة المذيف يضفياف عمى آلية اإلبداع إيقاعًا دراميًا 

 ير اىتماـ المتمقي لمتابعة نقبلتيا اإليحائية.ثالمقطات والمشاىد المونتاجية فيموحيًا بطبيعة 

لعدد مف المقطات المونتاجية  فييا أبو نواس مبدعاً  ريظالتي  ومف قصائد الخمر
عبر عف مدى لي ؛وذلؾ مف خبلؿ صياغة المواقؼ واألحداث بصورة أكثر كثافة وحيوية ،السريعة

 :(3)وقولبف بطريقة موحية ولك إعجابو بمحبوتو الخمر

 نابِ بماٍء والد َجى صْعُب الجِ    والً ػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػوَمْقُروٍر َمَزْجُت لو شَ 
 بواِرُؽ نورىا بعد اْضّطرابِ    تْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفمّما أف رفعُت يدي، فلح

ـّ مد  يدي  ًء، ِحيف جاَرْت بالِتيابِ ِوقا   وػػػػػػػػِو يرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتزاحَؼ، ُث
 و ليَس لو لَظى حّر الّشيابِ    مرَارًا،ػػػػػػػػػػػػػػػػػِو احْ ػػػػػػػػػْبَصَر في أناِممِ فأ

                                  

 63، عيف النقد عمى الزاوية الجديدةينظر: فضؿ، صبلح،  (1)
، 1995، رسالة ماجستير، جامعة المنيا، لفني والتشكيؿ الدرامي في الشعر السياسي المعاصرالبناء اي، إبراىيـ، إبراىيـ، الشيخ عم (2)

168 
 62، الديواف (3)
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 سنا الّصيباِء مف تحت الّنقابِ          ذاػػػدؾ إّف ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفقمُت لو: روي
 فإّف الّمْيَؿ مستوُر اْلَجنابِ    رورًا،ػػػػػػػػػػػػػػػػفِسْمِسْميا، فسوَؼ ترى س

 فَكؿ  الّطْرَؼ مف دوِف الِحجابِ     ا،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفَرد َد طرفُو كيما يراى
،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبَطْرِؼ ري و مخَتمِس القموبِ   و جيَد مياةِ  ُبر  ذي ىضابِ    ـِ

 بابِ غراِئَب ُحْسِنِو مف كّؿ    ُو، فأبَدتْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا امُتِحَنْت محاِسنإ
 الّرقابِ عف الّمَحظاِت خاضعةَ           فتْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقاصرِت العيوُف لو، وأغ

ـُ في الكتابِ    ُؽ بناطقيوِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلو لقٌب يمي  بديٌع، ليس ُيعَج
 لّصوابِ كما قالوا، وذاؾ مف ا   ديػػػػػػػػػػػػػػػػػوىو عن يقاُؿ لو : المعّمُؿ،

 حابِ ػػػػػػمؿ السخمف  حكبدٍر ال   ٍو،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيعّممنا بصافيةٍ  ووج

بؿ  ،ممتمقي بأنو أماـ أحداث مرتبة ترتيبًا زمانياً يظير لفالشاعر في ىذه الصور الفنية ال 
وضوؤىا في مفيوـ أبي نواس أصبحت  فالخمر ،عيميا الطابع المونتاجي غمبأماـ مشاىد فنية ي
 ألنيا ىي المسمية لميموـ المخففة عنو. ،مورًا كثيرةأرمزًا يستدعي بو 

 الحركة  ةكصبح باعثًا لمحر أ  فضوء الخمر

 دت النظرات ولّ         قادت إلى         اإلعجاب  

ىذا المقرور ليس سببو  دفاحمرار اليديف عن ،نواس ويأتي بعد ذلؾ كسر التوقع عند أبي
الذي انبعث شعاعيا قويًا  بؿ ىو نتيجة سنا الخمر ،جة الدؼءنتي هحرارة الجسد التي تولدت عند

كما  -وما البرودة التي أرادىا الشاعر ،لدرجة أف ىذا الضوء قادٌر عمى قتؿ البرودة ،في المكاف
فتغدو خمرتو بذلؾ رمزًا  ،لة قدر الدنيا في نظرهآـ المصير وضقإال شعوره الحاد بع -ترى الباحثة 

 بوجولبلستسبلـ واليرب مف الدنيا وما تفعمو بشاربيا مف صحوٍة في نظره ىي مواجية وتحديؽ 
بما  ،المعمؿ لمساقي وىو في عممو يعمؿ اآلخريف ةلذا فقد اختار صف ،الحياة الكالح المريض

 .تي مؤلتيـ ىّماً يقدمو ليـ فينسوف معو الحياة ال



281 
 

وقد رسـ مسمـ عددًا مف المشاىد والمقطات الفنية المتتابعة التي تتسـ بالحركة والتكثيؼ 
 :(1)حيث يقوؿ

 ػودُ ػػما فييـ مسػػػػػػػػػػػ   ػراةػػػػػػػػػػػػػػػػوسادٍة سػػػػ

 ػدُ ػػػػػػػػػػػيػػػػجر ما فييـُ    ػػػدٌ ػػػػػػػػػكميـ جميػػػػػػػػػػػػ

ـُ  فاهُ السّ  بافَ   ػدُ ػػػػػػػػػػفرأييـ سديػػػػػػػػػ   عنيػػػػػ

 ػودُ ػػػػلذيذىا موجػػػػػػػػػػ   يسقوف صفػػَو راحٍ 

 ػودُ ػػػوىـ ليا جنػػػػػػػػػػػ   وحٍ ػػػػكانت بعيد نػػػػػ

 ػودُ ػػػػػػأورثيا ثمػػػػػػػػػػػػػػ   ػدواػػػحتى إذا أبيػػػػػػػػ

 ػػػػػدُ ػػػػػشيطانيا مريػػػػػ   شمسيٌة شمػػػػػػػػػػوؿٌ 

 ىا الييػػػػػػػػػػػودُ غذُ لـ ت   صػارىالنَ  ؿِ مَ مف عَ 

 ػػػػػػػدُ ػػػػػػبطرفو يصيػػػػػػ   ػزاؿٌ ػػػػوعندنا غػػػػػػػػػػ

 ػػودُ ػىى بو العقػػػػػػػزْ تُ    رٌ ػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػغر ٌؿ مبتّ 

 ػدُ ػػػػػػػميػػػػػػػػػػػػػػػػبتو رّ غُ    فػػػػو مػػػػػحتى كأنّ 

 ػػدُ ػػػوعيشنا رغيػػػػػػػػػ   ػاػػػػيسقينػ فمـ يزؿ

 ػػػػدُ ػػػػػريػػػػوْ خدودنا تَ    يػػػػػػػليا فػػػػػػػػػػ مدامةً 

 ودُ ػػػفي سوقيـ قيػػػػػػػػػ    ػاػػػػػشاربييػػػػػ كأفّ 

 ػدودػػػػػػت الخػػػػػػواحمرّ    حتى انثنت عيوفٌ 

                                  

 197، الديواف (1)
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 ػودػػػػػػػػػػػػػػيزينو الشيػػػػػ   ػرٍ ػػػػػػػػػػػػػػفي مجمس نضيػػػػػ

ـٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغطارٌؼ كػػػػػػػ  يدُ ػبيُض الوجوه صػػػػػ   ػرا

 ػدُ ػػػػصياحيا تغريػػػػػػػػػػ   ارٌ ػػػػػػػػػػػػػػمف فوقيـ أطيػػػػػػػ

 ػدُ ػػػػػػنباتيا نضيػػػػػػػػػػػػػػ   افٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػجوتحتيـ 

 ػودُ ػػػػػػػطافحٌة ركػػػػػػػػػػػػػ   لءٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػأكواسيـ مػػػػػػػػػ

 ػػدُ ػػػػػفزانيا التقميػػػػػػػػػػػ   سٍ آػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػ دتْ مّ قد قُ 

 ػودُ ػػػػػػػأفزعيا الرعػػػػػػػػ   ػاءٍ ػػػػػػػػػػػػػػػمثؿ بنات مػػػػػػػػػ

 ػودُ ػػػػػػػػرة سجػػػػػػػػػػػػوم   وعٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركػػػػػػػػػػػ مرةً ف

 ػودُ ػػػػػػػػوزامٌر وعػػػػػػػػػػػ   ؼٌ ػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعندىـ دفػػػػ

 ػدودُ ػػػتجرى لو مػػػػػػػػ   ؼٍ ػػػػػػػػػخاضوا ببحِر قصػ

 ػػػودُ مجمسيـ محمػػ   واػػػػػػػػػحتى انتشوا وقامػػ

 ػػػدُ ػػػػػػػػػػػػػػػػو سعيػػػنّ إف   ػذاػػػػػػػػػػػػػػمف قاؿ مثَؿ ىػػػ

 ػػػودُ لو داـ لي الخم   ديػػػػػػػػػػػػػػػػعنػػ ىذا الخمودُ 

لقد اعتمد التشكيؿ المونتاجي عند مسمـ عمى الصور الحسية البصرية والسمعية والشمية 
سيا المتمقي في أشكاؿ بصرية متعددة بدءًا وجمع بينيا في صورة واحدة يتحسّ  ،والذوقية والحركية

 :ػػب

 )بصرية(            ؤوا إلى الشرب.     ُة مف جاىيب .1
 )ذوقية(               وطيب طعميا.       لذة الخمر .2
 )لمسية+بصرية(       نعومة الساقي وحسف مظيره.      .3
 )حركية(    يا واستسلميـ ليا.يعمى شارب أثر الخمر .4
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 )بصرية+حركية(      حالة الكؤوس وقد امتألت خمرًا.  .5
 )سمعية(           ت المكاف.   لتي عمّ ا االموسيق .6

وانتقاؿ  ،وحركة ،لتكيؼ في المقطات المونتاجية وما يوحى بو مف إيقاعاومثؿ ىذا 
الدرامي وتوسيع ظبللو داخؿ  وتصوير لممواقؼ بمغة شعرية يعمؿ عمى تصاعد الحس ،لمرؤية
 فيو يمحؽ الصورة بالصورة ليحقؽ غايتو البنائية.،النص

وكشؼ عف  ،ه األساليب عمى عكس مكنوف النفس وصراعيا وتوترىالقد ساعدت ىذ
كما تبيف قدرة الشاعريف عمى مداخمة الفنوف بعضيا بعضًا  ،حقيقة العالـ الذي يحتوي الشاعريف

مع إبقاء السمة الرئيسة لمفف الشعري غالبة دوف أف تفقد القصيدة وحدتيا العضوية أو أسموبيا 
 الشعري. 

تطمع القارئ عمى واقع تقمص الحاالت النفسية والمشاىد بالصور كما أف ىذه الصور 
وىـ ،ف في العصر العباسي يفأبو نواس مثبًل لطالما شاىد الحكواتي ،لمشاعر تتجمىالفنية التي 

وة ما يحفظونو مف يمضوف في تبل وىـ ،المساجد والمقاىي يعقدوف المجالس والحمقات أماـ
حتى إذا أراد  ،ف يأبو لياأحظة في ذىنو وقعر ضميره دوف بت ىذه المبلفترسّ  ،القصص القديمة

تو متوحدًا مع المعنى ميكاف ذلؾ الكامف في مخ ،ـ الخمرمثمو مف قدتأف يصور المعنى الذي ي
 ،بؿ بصورة غير مباشرة ،سري واٍع مدرؾقالذي أراد فالشاعر ال يعبر عف عصره بأسموب 

 .(1)عبير مف واقع البيئة والعصرالحدس الذي يجمع مادة الت مف خبلؿؼ طَ خْ تُ 

 دور المغة في تشكيؿ الصورة الشعرية -

، يا تمثؿ المثير الذي يوقظ فينا الصورألنّ  ،أي بناء شعري ة المبنة األولى فيتمثؿ الكمم
 لذلؾ فيي لغة ،الشعر ىي لغة االنفعاؿ والوجداف ولغة ،ع الشعروىي تعطينا اإلحساس بإيقا

                                  

 231، فف الشعر الخمري وتطوره عند العربينظر: حاوي،إيميا، (1)
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ألنيا تستخدـ األلفاظ مجازيًا  ؛ةوجمالي،ألنيا تثير فينا اإلحساس بالصور إيحائية؛ ،إيحائية جمالية
 .(1)معيف تصبح فيو الكممة مغايرة لمعناىاالمعجمي في نسؽ

 ،إدراؾ حسي لؤلشياء وتجريد ليا فيي ،رمز لو في آفو والمغة أداة تعبير عف الوجود 
تحاكي وتصور وترمز.  نياأل ؛ياءز دالة عمى األفعاؿ واألشو ىي محاكاة لمطبيعة ومجموعة رمو 

 طاقة دينامية مف الحياة  و ،بلًّ فيي تتقد معنى وظِ  ،المغة الشعرية تكتسب معنى جديداً والكممة في 
لتستبؽ الزمف المباشر  ؛والحركة واإليقاع واإليحاء تستمد قوتيا مف كونيا تتجاوز العادي المألوؼ

عد عف النزعة التقريرية المسطحة التي مف خصائصيا بكثافتيا الرؤيوية وأبعادىا الجديدة فيي تبت
ي معو األدب جوىر الفنية في الشعر الذي ىو جوىر رؤيوي قبؿ فنقؿ الفكرة نقبًل نثريًا مباشرًا ينت

أـ  أـ فكرةً كاف  إحساساً أ اً فالشعر يوحي بالصور واألشكاؿ عف المحتوى سواء ،(2)كؿ شيء
 والكممة ىي أداة ىذا التعبير. ،معنى

لتسعؼ المعنى  المغة التي ترد حشواً  داتر فوالمغة الشعرية طاقة سحرية تنفرد عف م
والكممة الساحرة ىي تمؾ الكممة التي يكوف وراء حروفيا ومقاطعيا  ،فارغة مف كؿ طاقة شعورية

 .(3) دـ خاص ودورة حياتية خاصة

الشديد بيا حيث  لفاظًا تتوافؽ وتعبيره عف اإلعجابأختار أبو نواس ا وفي تصوير الخمر
 .(4)يقوؿ

 ػػافإكميؿ مرجػػػػػػػ ،تْ زجِ ذا مُ إ ،تحكي  تْ بَ كِ سُ  فإبؾ س  لوا تْ لَ زِ كالمسؾ إف بُ 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقدى ـِ مف كرْ  دافعةٌ  قـِ لمسّ   عػػػػػػػةٌ ػػػػػػػػناص عذراءُ  ،صافيةٌ  صيباءُ 
 دافِ مثنى ووحػػػػػػػػػػ ِمفْ  اليواقيتِ  مثؿَ  دهػػػػػػت في حوافي الكأس مف يفألألَ 

                                  

 281، عمى التطميميألالصورة الشعرية عند اينظر: الّشناوي، عمي الغريب،  (1)
 59، دراسات منيجية في النقدميشاؿ، عاصى،  (2)
 79 ،مقدمة لمشعر العربيأدونيس،  (3)
 396، 395، لديوافا (4)
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ف شكت إفنكيتيا تطيُب  ،لقد اختار الشاعر لوصؼ خمرتو األلفاظ التي تتناسب وذلؾ
وشكمت عقدًا  ،ف مزجتإوتكوف أكاليؿ ياقوت ومرجاف  ،توتبدو سبائؾ ذىبية أف ُصبّ  ،بالبزاؿ

شابو مع المشبو تت وصوراً  ألف الشاعر يكشؼ مشاىدَ  ،لو قيمة فيذا التشبيو ،عمى حوافي الكؤوس
 وىو بذلؾ يعبر عف شعمة النفس. ،بو

وىي تتوافؽ  ،قة دورًا في ىذه الصورة الحدقية المتبلحقةسناالمقاطع الصوتية المت تؤديو 
 جيع داخؿ البيت الواحد:سفيو الت ،والحركة النفسية ألبي نواس

 لمسقـ دافعة ،عذراء ناصعة ،صيباء صافية
 تحكي إذا مزجت. ،ف سكبتإالسبؾ  ،تزلإف بالمسؾ 

 فالخمر لقد ساعدت ىذه األلفاظ في الوقوؼ عمى موقؼ الشاعر مف الحياة التي يريد، 
اة صافية نقية ناصعة تخمو مف اآلالـ واليموـ التي تعتري عنواف حياتو التي اختارىا لو ولكنيا حي

 معيشة أي إنساف لذا فقد جعميا الشاعر ناطقة تحاكيو وتخفؼ عنو ىمومو.

لى ذلؾ أف األلفاظ التي وظفيا الشاعر في ىذه الصورة تبيف وجوىا مف ويضاؼ إ
معطيات الحضارة العباسية حيث التجارة والصيرفة التي تعاطاىا أىؿ الصيف في المجتمع 

ة شجعتيا يلى جانب ذلؾ فإف إشاعة ألواف المذائذ ىي مظاىر حضارية ونتائج مدنا  و  ،العباسي
 مع اإلسبلمي الذي عرؼ بالتزامو.السياسية الشعوبية لتقويض المجت

 فّ أتشير إلى  ،كممة)دىقاف( وىي كممة فارسية وتعني تاجر الخمرلذكره  كما أفّ 
 .القصيدة الخمرية عند الشاعرالمفردات األعجمية قد أخذت طريقيا إلى 

 :(1)ويمجأ أبو نواس إلى استخداـ ألفاظ تعكس الواقع وتصوره تصويرًا حيًا مف مثؿ قولو
 

 ػرػات تبدو مف الذعػػػػػػة الحيّ سنلأك ياَمْزج س  لنا مف جوفيا م يدبْ يُ و 

 ػػػػرػػػػػػػػقْ ف إلى صَ رْ ظَ نَ  ي  رقاب كراكِ   ػاػػػػػػػػػػرقابيػػػػػػػػػػػ كأف   ،ريؽٌ باألدينا 
                                  

 188، الديواف (1)
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 حرِ إلى النّ  الخدودِ  ـ  ػػػػػػػوريحاننا ش  ػاػػػػػػػػاتنػػػػػػػػػػػقسمتيا قد قدّ  بةٌ منص  

والشاعر ىنا يمتقط أوجو الشبو الحسية  ،أركانو ظاىرة واضحة بعض بيو صريحإنو تش
والذنب  ،قةتالمع وىذا يدؿ عمى الخمر ،غبرار الموفبيف أمريف مختمفيف وىما: طوؿ الرقاب وا

كما يشبو الشاعر في البيت األوؿ ما  األباريؽ ال تقوـ عمى ركائز. المستور الذي يدؿ عمى أفّ 
الخمر بالماء بألسنة الحيات التي تخرجيا مف الخوؼ عمى حياتيا عند يتصاعد عند فرج 

نما  ،حدود المشاىد الخارجية لما يراه حتـريفالشاعر  تعّرضيا لمخطر. لـ يكسر ىندستيا وا 
 ،ألباريؽ ومعادالتيا حدقية محسوسةصورة ا ،فجاءت الصورة ،خبلؿ رؤية واقعية استميميا مف

مت لممتمقي شكبًل ىندسيًا معينًا يتخيمو واقعًا قدعر في صورتو قد واأللفاظ التي استخدميا الشا
 أمامو.

وتصبح لغة البرىاف والتفسير مف األسس التي اعتمدىا أبو نواس قي تشكيؿ الصور 
 :(1)الشعرية حيث يقوؿ

 الع في الماء فات مف نظراطّ ػػ  الػػ  مس فيي كالقمرت عف المّ رقّ 
 دراػػػػػػػػػػػػػػمف فـ إبريقيا إذا انح  ػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقوؿ خمٌر فحيف تحدرى

ر وقد عبّ  ،لطيفة ال تدرؾ بالممس أف خمر أبي نواس خمر ىذيف البيتيفلقارئ يفيـ مف فا
الشاعر عف ذلؾ بصورة القمر المنعكسة في الماء يراىا الناظر إلييا وال يستطيع أف يتممسيا 

وىي تؤكد مدى لطافة  ،ة ووظيفتيا التدليؿ والتفسير والبرىافوىذه صورة عقمية تمبستيا الفكر  ،بيده
،فالرقة بيا ذؽرقتيا وال حتى الحاإلى  يتوصؿ أف لو يمكف ال فاإلنساف العادي  ،الخمرة ورقتيا

ويجعميا ،أْمٌر معنوي ال يمكف إدراكو بالحواس الخمس، ولذا فإف أبا نواس يعمي مف شأف خمرتو 
الصفة الخاصة لخمرتو  بتمؾداسة التي يسعى ليا الشاعر لتصبح في مرتبة عالية، إنيا الق

 -:(2)المعشوقة فيو يقوؿ 

 ػدراػػػػػبرزت كػػػػ أل خمراً  كافَ  وْ لَ   ػػػياػػػػشربػأفكيؼ  ،قمت شعاعٌ 

                                  

 208، الديواف (1)
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 رافِ عَ نْ ػػػػػػػػػػالظنوف مُ  بعد مجاؿِ   ليا ا خررتُ ػػػػػيػػػػتُ قْ ذا ذُ إ حتى

 :(1)شعر أبي نواس قولو يلحجة فومف األمثمة أيضًا عمى توظيؼ ا

 اءُ دّ ػػػػػػػي الى تْ وداوني بالتي كانَ   ـو إغراءُ ف المّ إؾ لومي فنْ عَ  عْ دَ 

ولكنو لف يفيـ القصد مف ورائو  ،فالقارئ ليذا البيت بشكؿ سريع قد يفيـ المعنى العاـ فيو
واستطبلع األسباب البعيدة وىذا األمر بحاجٍة إلى التأمؿ  ،بتأمؿٍ  هإاّل إذا قرأ كما أراد أبو نواس

وىكذا  ،محظوة بولمف وراء النتائج الظاىرة فامتناع الشيء الذي يتوؽ المرء إليو يجعمو أكثر شوقًا 
أفاده مف قدرة العقؿ العباسي  ،ؿ المعنى القديـ الشائع ويجعؿ لو مبررًا نفسياً أبا نواس يحوّ  فّ إف

ولعؿ ىذا مظير مف مظاىر تأثير الفمسفة ،ا عمى تداوؿ األمور الذىنية والتحديؽ بيا وتفصيمي
ر الثاني طشعرىـ. وتظير روح البديع في الشوانعكاس ذلؾ عمى عمى نفسية الشعراء العباسيف 

حد أف المرء الذي يشقى لتعذر إومع ذلؾ ف ،مف البيت وىذا فيو نزعة التأثر بالمعاني المدىشة
إال إذا حقؽ ىذا األمر وناؿ مبتغاه وىذا  ،بة العذاأر مف وطر نو ال يمكف أف يتحإاألمور عميو ف

 .(2)ما أراده الشاعر

 ؿ والعظـِ ػػػػبيا بيف المفاص ؼْ وألطِ   ػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي إنائيػ أحسف بيا شيخوخةً ف
ـِ ػػػػػػػػػػػػػػػمْ وعف الحِ  وِ وتخدعو عف لب    ػػػوػػػػػػػػػػػػػػػػعقؿ المرء قبؿ ابتسامػػػػػػػ تغازؿُ   ػ
 ـ  ػػمسجور الجوانح باليػػػ كافَ  فْ ا ِ و   أوؿ أوالً  ـ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيسيػػػػػػػػػػػػػػػؿ اليَ  وعنػػػو

 ـِ دػػػػػػػػف كاف ذا عػػػػا  ر إكثارا و يِ ظْ ويُ   ػػػاً ػػػػػػػػػػف كاف ممسكػػػا  وينساؽ لمجدوى و 
  ـِ ػػػػػوالجسػ منيا في الطبيعةِ  بأنفعَ   امما الغيث في الظّ  ،احالرّ  كذاؾ عممتُ 

 ،سريانيا في الجسـبّيف و وأرقيا وجوه الخمرة  ألطؼلقد عرض الشاعر في ىذه األبيات 
ثـ  ،وتغازؿ العقوؿ وتخدعيا ،جعميا إنسانة تميف المفاصؿ والعظاـ ،فبعد أف ذكر لونيا الياقوتي

لشاعر مف ثـ يخرج ا ،ثـ تدفع شاربيا إلى الكـر إف كاف بخيبلً  ،تكشط عف نفسو اليـ شيئا فشيئاً 
ف مف آمظوينفع الجسـ والنفس كما ينفع الغيث ال ،ـ الكـرىذا الشراب يعمّ  فّ أذلؾ بنتيجة وىي 

                                  

 9: الديواف (1)
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نبات أو حيواف. ولعؿ تشخيصو لمخمرة كاف ذا دوٍر في تأكيد ىذا المعنى حيف جعميا ساحرة 
الشاعر بيذه المغة  فّ أر أفكارىـ. وكيقادرة عمى جذب اآلخريف ليا وسمب عقوليـ وتغي

 ؛في معناىا ورمزىا عّداهأو كأسيا أو إشعاعيا فحسب بؿ يتالتشخيصية ال يقؼ عند لونيا 
 الحدس. وأيتحدى معنى الحياة الذي ال يدركو المرء حتى بالظف ل

ذا كاف الشاعر يستخدـ األلفاظ التي تعكس سعة ثقافتو واطبلعو فإف أبا نواس قدـ  وا 
 :(1)يث يقوؿلمقارئ أبياتا تكشؼ تأثره بفكرة التصوؼ ح

 والنػػػػػػػجار ر  ص الس  وخمّ    حتى  إذا مات كػػػػػػؿ ذاـ
 ضمػػػػػػػػػػار هعياف موجود   عادت إلى جوىر لػػػطيؼ

 القفػػػػػػػػػػػػػار ومو الميمتخيّ    ػاً ػػػػفي كأسيا سرابػػػ ف  أكَ 

ف عالـ وىي ما زالت تحاوؿ التحرر م ،ت مف عالـ روحاني إلى عالـ ماديءفالروح جا
 المادة لمتحوؿ إلى عالـ الروح عالـ الجوىر.

وبذلؾ يمكف القوؿ: إف أبا نواس استطاع بألفاظو المختارة التي وظفيا في التعبير عف 
وغدت ًا موحية،ويجعؿ منيا ألفاظ ،يحرر المفردات مف طبيعتيا المجردة الجامدةرؤيتو لخمرتو أف 

ر عف المخزوف الفكري والمشاىد لتعبّ  ةيا األخيمصوره وتراكيبو مرآة أللفاظو التي تولدت في
 الكامف في نفس الشاعر.

األلفاظ عند مسمـ كذلؾ ركيزة أساسية سعى الشاعر إلى توظيفيا في النص توظيفًا  وتعدّ 
مناسبًا ومبلئمًا لغرضو الذي يسعى مف أجمو، ولعؿ الشاعر كاف محسنًا في استخدامو أللفاظو 

الشعرية أسيـ في التأثير عمى المتمقي،  هقابؿ، فتوظيفو لمطباؽ في صور التي بناىا عمى طريقة الت
 :(2)جزءًا مشاركًا لمشاعر في حياتو البلىية ومف ذلؾ قولووجعمو 

 وقد يكوُف طويل يياتِ مْ مُ بال  ػػػػػػػػػػػػػػػػو ولرّب يـو لمّصبا قّصرت

                                  

 167، لديوافا (1)
 56: الديواف (2)
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 لػػػػمير التسصَ عْ صفراء لما تُ   ةٍ ػػػػػػسلف تَ نْ بِ  صيباءَ  وسلفةٍ 

 كمتاىما تدع الصحيح عميل  اػػػػػة أختيأختاف واحدة ىي ابن

  عذراء صافية األديـ شموال  ىاتياني الماء القراح و قِ سْ ال تَ 

ـ فالتقابؿ كشؼ طريقة تعامؿ الشاعر مع األياـ عمى الرغـ مف طوليا زمانيًا، وكأنو يقدّ  
ة بالشراب، فاليوـ الطويؿ يغدو قصيرًا إذا ما الحموؿ لمقارئ مف خبلؿ فكرة المذة والمتعة المتحقق

، والخ شكؿ مف أشكاؿ الميو التي مر كانت ىناؾ وسيمة لذلؾ وىي الميو، إنو الحؿ لكؿ اليمـو
 سعادتو.ويتوىـ أنيا سبب المرء وتسمب منو عافيتو  ُتِعؿّ 

النقية  ر( رغبتو الجامحة في معاقرة الخممره قائبًل )وىاتياأالشاعر يؤكد في  لذا فإفّ  
 :(1)حيث يقوؿ  السُّْكر الصافية التي ىي سبب في حالة االستسبلـ والخضوع التي تقود إلى

  رتو قتيليّ فإذا بو قد ص  وعاَجَميا المديُر فمـ َتِفظْ  ُقِتَمتْ  

حالة ؿ صفاتو مف التحوؿ التي تصيب شارب الخمر، فتحوّ  ةيكشؼ حالإف ىذا التقابؿ  
 :(2)يقوؿمكروىٍة إلى محمودة حيث 

 وتنطؽ بالمعروؼ ألسنة البخؿ  ُو مّ غَتَصد  بنفس المرء َعّما ي 

 ،، فمف ُبْخؿ وقمِة عطاء، قد تبدلترية وبعد أف أصبحت مستسممة لمخمرإف النفس البش
 .سر لمعقوؿ والقموبذلؾ المشروب اآل وحسف سخاء، إنيا الخمر إلى معروؼ

خمريات أبي نواس، فحيف يييـ الناس في وروح السخرية مف الواقع والحياة حاضرة في  
 :(3)،حيث يقوؿ الديار، ينشغؿ ىو بمعشوقتو الخمرالوقوؼ عمى األطبلؿ وبكاء 

 اُح في راحتي ،ورحُت أىيـُ والرّ   راح الشقي  عمى الربوع يييـُ  
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 وتأثيرىا الحاد   سمـ، فقد تحدث عف الخمرولـ َتْبُد مثؿ ىذه الروح الساخرة عند م 

 :(1)قائبلً 

 وفاتت فمـ تطمب بتبٍؿ وال ذحؿِ   أماتت نفوسًا مف حياة قريبةٍ  

حكاـ،  إْذ   إف مسممًا يتسمط عمى كمماتو ومعانيو وصوره ،فبل تقصير فييا، بؿ ضبٌط وا 
مف ذلؾ بياف قوة تأثيرىا بألفاظ ترتبط بذلؾ المعنى ارتباطًا وثيقًا،  اً صدايصور الخمرة قاتمة ق

يد مف تراثو الفني الذي يكشؼ ارتباطو وتعمقو بالماضي العربي حتى ولكنو مف ناحية أخرى يف
ف كاف ذلؾ مخفياً  مثؿ القتؿ   ويتجمى ذلؾ في استحضاره أللفاظ ارتبطت بالبيئة العربية مف ،وا 

 .والثأر وطمب الدـ بالدـ

ألنيا المعشوقة التي  ؛إليية تستحؽ الوصوؿ إلييا بأرؽ األلفاظ وأسيميا سأبي نوا وخمر 
يا حظّ عية، ُتزَرُع في الكروـ، وتناؿ أرضية واق في صفاتيا، أما خمر مسمـ فخمر بو أحداً  تشال

مف الشمس؛ لتكوف كما يستحقيا الشاربوف لذلؾ فيو يقدـ صورتو بألفاظ ليست بعيدة عف الخياؿ 
 :(2)حيث يقوؿ 

 َربُ ػػػػػػػػػػػػػػَ بيا العصيبا ييودية أربا  صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافيةً  ـِ رْ الكَ  اتِ بنمف  وقيوةٍ  

 ِمف الرضاعة في حر  اليجير أبُ   مس في إغذائيا وليامي إلى الشّ نْ تُ  

 يبُ ػػػػػػػػػػػػػػفييا شرار النار تمت َكأفّ   صفراء إف ُمِزجػػػػتْ  تْ برزَ  فْ حمراء إِ  

 ضبُ ػػػػػػػػػػػػتَ خْ صاد مُ رْ ما ىو بالفِ كأنّ   ساقييا بُحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْػَرتيا  رة كؼّ مّ حَ مُ  

 :(3)ويوظؼ مسمـ التشخيص في تصويره لخمرتو حيث يقوؿ 

 منشؤىا السوادُ     شمػػػػػػوؿٍ  وقيوةٍ   

                                  

 38: الديواف (1)
 227: نفسو (2)
 241: اليواف (3)
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  زبادُ يا اإل ولبسُ     حمّييا ِمْف ماء  

 يا ارتػػعادجّمم    إذا دنت ِمف نارٍ   

حّيا ليا  ناً شخص فييا خمرتو، حيف يجعميا كائيوعمى الرغـ مف أّف الشاعر يقدـ ألفاظًا  
كما ترى  –مف النار إاّل أف ىذا التشخيص  تمكاف تنشأ فيو، وتتزيف وتصاب بالخوؼ إذا اقترب

أبي نواس  أبو نواس لخمرتو، فخمر الذي منحوال يصؿ في درجتو إلى قوة التشخيص  –الباحثة 
خمرة المقدسة في ال هويبحث عف البديؿ، فيجد سالنفسي لحياة ال يرغب بيا أبو نوا المعاِدؿُ ىي 

ٌب مف دروب الميو رْ مسمـ َفدَ  لمخمصة الطاىرة النقية(، أما خمرالطاىرة النقّية) نموذج المرأة ا
التي سمكيا كما سمكيا آخروف قبمو؛ لتحمو بيا لحظات المقاء بينو وبيف المرأة التي أَحّب، فيما 

في  صبح لفظة الخمراني ،وتينصيراف معًا ليكّونا معادؿ مسمـ النفسي العاشؽ لمنساء صريع الغو 
السبيؿ لمعرفة عبلقتو بالمرأة ،فإف ُوجَدت المرأة أغنتو عف الخمرة التي يريد حيث  ةصوره الشعري

 :(1)يقوؿ 

 كأسًا ألّذ بيا مف فيؾ تشفيني   اح فاسقيني قيف غير الرّ سْ تَ  نتِ كُ  ِإفْ  

 يكفيني  دِ رْ الوَ  يؾ لوفُ دّ خ ولوفُ   ؾ لي راحي، وريحاني حديثُ  عيناؾِ  

 َعْيَنيؾ ُيْغنيني وُيجزيني رَ مْ خَ فَ   ل َحَرٌج طّ ػػػػإذا نياني عف ُشْرب ال 

لقد أدرؾ أبو نواس ومسمـ قيمة الكممة، فيي لـ ُتعد وسيمة لمنقؿ والتصوير، بؿ أصبحت  
، فالشعر جعؿ المغة تقوؿ ما لـ تتعمـ حدسية ثاقبة متفردة تتجاوز وتضيؼ، تثير وتفاجئ وتدىش

قولو، فمغة الشعر ليست لغة تعبير بقدر ما ىي لغة خمؽ ... الكممة في الشعر رحـ لخصب أف ت
 جديد.

ف كٌؿ منيما اختيار األلفاظ واستغبلليا، وحاكا منيا صورًا الفتة، وكانا بارعيف سلقد أح 
ة ولعؿ مرد ذلؾ تمؾ الثقافة الواسع ،في اختيار الكممة المناسبة التي تصور مواقفيما الشعورية

واالرتقاء بيا أحيانًا  ا بيف السيولة حيناً مالتي ظيرت في شعرييما الخمري، وقد تراوحت ألفاظي
 أخرى، وقد سممت األلفاظ مف الغرابة والتعقيد المفظي.  

                                  

 343: الديواف (1)
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 االنزياحتعريؼ 

لو مف أثر  لما ؛حيزا ميمًا في مجاؿ الدراسات المسانية واألسموبية حاالنزياأخذ مفيوـ  
ـ توظيفو في خمريات ت؟ وكيؼ االنزياحبالٍغ في تشكيؿ جماليات النص األدبي، فما المقصود ب

 ؟سعا الدائرة الداللية في نصوصيماأبي نواس ومسمـ ليو 

 ىيّ ثيرة، ومف البدصاؼ كمصطمحات وأو  مفيوـ تجاذبتو وتعمقت بدائرتو االنزياحمفيوـ  
ت النظر حقا، فيي ليست بطارئة في الكتب فأف تتفاوت فيما بينيا تفاوتا كبيرًا، ولكف كثرتيا تم

وقد ،(1)خوسيو ايفانكوس إشارة سريعة االعربية فحسب، بؿ إنيا غربية المنشأ أصبًل وقد أشار إليي
( وفي االنجميزية Ecartظير ىذا المسمى في لغات ِعد ة، ففي الفرنسية ُعِرؼ بػ)

(Deviation( وفي األلمانية)Abweichung)(2). 

وقد تتبع عبد السبلـ المسدي طائفة مف تمؾ المصطمحات، أوردىا في كتابو ذاكرًا أماـ  
كؿ واحٍد منيا أصمو الفرنسي وصاحبو مف مثؿ التجاوز لفاليري، واالنحراؼ لسبيزر، واالختبلؿ 

ؿ في مثؿ ىذه الكثرة داللة عمى أىمية ىذا المفيـو وتأصمو في ولع ،(3)لويمؾ وواريف وغيرىـ
قي جميعًا عمى تالرغـ مف تعدد المسميات إاّل أنيا تم عمىالدراسات الغربية قبؿ العربية، و 

انتياؾ متعمد لمعرؼ المغوي بابتعاد الكبلـ عف نسقو المألوؼ  االنزياحمضموف واحد وىو أف 
التعرؼ عمى األسموب األدبي بؿ بو الكبلـ وصياغتو ويمكف  وىو َحَدُث لغوي يظير في تشكيؿ

يعني خروج التعبير عف السائد أو المتعارؼ عميو  النزياحاألسموب األدبي ذاتو، فا عّدهيمكف 
 .(4)قياسًا في االستعماؿ رؤية ولغة وصياغة وتركيب

لى كشؼ النقاد األسموبييف ،وعمى رأسيـ الناقد الفرنسي جوف كوىف إ لقد ذىب جؿّ  
مبلمح االختبلؼ بيف األساليب بدءًا بمدى انحراؼ الكتاب عف النمط المألوؼ والطقوس 

                                  

 28تر: حامد أبو أحمد، ‘نظرية المغة األدبيةينظر:  (1)
 147، 1995(، 4(، ع) 10، مجمة موتة لمبحوث والدراسات، مج )االنحراؼ مصطمحات نقديةينظر: ربابعة، موسى،  (2)
 101 -100، األسموب واألسموبيةينظر:  (3)
 92، أطياؼ الوجو الواحد اليافي، نعيـ ، (4)
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المتداولة في الكتابة في سياؽ نصوصيـ اإلبداعية ،إِذ إف األسموب ىو كؿ ما ليس شائعًا وال 
مقصود عاديًا وال مطابقًا لممعيار المألوؼ ...إنو انزياح بالنسبة لمعيار أي إنو خطأ ولكنو خطأ 

 .(1)ومحمود تنزع النفس إليو ما داـ يحمؿ جمااًل فنياً 

في المفيوـ األسموبي ىو قدرة المبدع عمى انتياؾ واختراؽ المتناوؿ المألوؼ،  االنزياحف 
النص  ؽ، ومف ثـ يحقسواء أكاف ىذا االختراؽ صوتيًا أـ صرفيًا أـ نحويًا أـ معجميًا أـ داللياً 

الببلغية ىي التي تسمح بيذه الخمخبلت ُمتواضع عميو، لذا تبقى  رانزياحًا بالنسبة إلى معيا
قًا ألفكار المغوية ضمف النصوص، بحمميا مف النفعية الببلغية إلى الفنية الجمالية، وىذا كمو وف

لة ضمف دة تممييا طبيعة المواضيع المتناو أمنية ومواقؼ محدو أطر وتداعيات خاصة في 
كؿ واحٍد يستعمؿ ،فحصر الكبلـ في تكرار جمؿ جاىزة  النصوص حيث إنو مف غير المجدي

الكبلـ، واستقبللية المغة ألجؿ التعبير عف فكرة خاصة في لحظة معينة، يستمـز ذلؾ حرية 
 .(2)ياية أدبية تجعؿ الجمالية والتأثير غايتيبارتياح في رحاب لغة فن والخوض فيو 

،ومف أولئؾ الذيف أشاروا ليا في يةوقد فطف النقاد القدماء إلى ىذه الظاىرة األسموب 
 ير، ويكتشؼ الدارس مف خبلؿ مؤلفاتيـ أفّ ثمؤلفاتيـ ابف جني،والقاضي الجرجاني وابف األ

تقنية فنية يستخدميا الشعراء لمتعبير عف تجاربيـ الشعورية، ولـ يكف خاصًا بشعراء  النزياحا
خاصة التشخيص، وتراسؿ الحواس، ، فتتبدى في االستعارة وباالنزياحعصر معيف، أما تجمّيات 

نزياح عمى والتأخير في التراكيب ، وليذا فإف القدماء يمتقوف في إشارتيـ لبل ،والتقديـ ،والتضاد
 .(3)أنو شكُؿ مف أشكاؿ التوسع في الكبلـ

 َيْخؿُ وقد ُكِتَب ليذا المصطمح أف يشيع في كتابات كثير مف الباحثيف، ولكف استعمالو َلـِ  
ينزع إلى تحقيؽ ىويتو .ومع ذلؾ فإف ىناؾ إجماع عمى أف النص األدبي أسبابومف اضطراب 

مستنكفًا بذلؾ  مف خبلؿ االختبلؼ عف الخطاب الشائع، والتعالي عمى مرتكزات التعبير التقميدي

                                  

 .15تر: محمد الوالي ومحمد العمري، بنية المغة الشعرية، كوىف، جوىف،  (1)
 والصفحة نفسيانفسو، (2)
، 428، تحقيؽ: أبي الفضؿ البجاوي، الوساطةبيف المتنبي وخصومو 444-2/442،تحقيؽ: محمد عمي النجار،الخصائصينظر:  (3)

 82 -78/ 2سائرالمثؿ ال
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كأنو يؤسس ذاتو وجماليتو في تمرده عف التأثير القواعدي/ النحوي  عف كؿ ما ىو ثابت،
تحوؿ إلى مغامرة داخؿ المغة تيشـ عناصرىا ثـ تعيد بناءىا في حمة جديدة والتواصؿ المساني، في
بي لغة خاصة ضمف المغة العامة ،وخطابًا غير عادي ضمف الخطابات دوىكذا يعدو النص األ

التواصمية الفعالة، والمصطمحات العديدة التي ظيرت لتبحث عف خصائص ىذا الكائف المغوي 
 .(1)االنحراؼ بأسموب الخطاب عف السنف المغوية الشائعة يا االنحراؼ حيث منالمتميز و 

يا بطريقة ما بحيث د أولية، لكف الشعر ينسقيا وينظمامو إف األلفاظ موجودة قبؿ الشعر ك 
تيا ليجعميا بالتواشج مع سواىا شعرية متميزة وذلؾ بطريقة التركيب وبالمساؽ يخرجيا عف عاد

صويري الذي يكوف معاداًل النفعاؿ الشاعر، ىذا االنفعاؿ الذي تتردد فيو وذلؾ بواسطة الخمؽ الت
وذلؾ ببث حيوية مخصبة في الحياة  وتركيبو، الذي يحث الخياؿ عمى إعادة تحميؿ البناء المغوي

تيا بعد أف الجميمة اليادئة الزاىية في أعراؼ تمؾ العبلقات التي يزيؿ عنيا رتابتيا وينفض نمطيّ 
 .(2)يا في نشأتيا األولىفقدت المغة مجازىا المصيؽ ب

طبيعة تركيب  أىمياوىناؾ َعدٌد مف العناصر التي تسيـ في تحفيز ذاكرة الكممات مف  
 أنغامياتوجو مسير العبارة وتؤثر بفضؿ تسمسؿ  ىالجممة واالستخداـ الشعري لمغة كطاقات وقو 

في خمؽ اإلحساس  وىذا التأثير يساىـ بالمقدار نفسو،غير العادية تأثيرًا سحريًا غير عادي 
بما ال تستطيع   إليحائةكما أف لمغة الشعر القدرة عمى ا (3)بالموقؼ الشعري أو التجربة الشعرية

ولو كاف يعني ما تعنيو المغة  و،المغة العادية أف تقولو، فاألدب يوجد بقدر ما ينجح في قول
 .(4)العادية، لـ يكف مبرر لوجوده 

والدعوة لبلنزياح، وتميز لغة كؿ مبدع مف سواه ال استعماؿ الشعر لمغة  ولكف خصوصية
في  إلنتاجييعني أنو ييدميا؛ ألف ما يتغير ىو معجـ المغة نظرًا الرتباط المغة بنشاط اإلنساف ا

شديد نحو تحسيف القواعد  ءكؿ مجاالت عممو دوف استثناء، أما نظاـ القواعد فبل يتغير إال ببط

                                  

 1/186، األسموبية وتحميؿ الخطابالسد، نور الديف، (1)
 114، لغة الشعرعيد، رجاء،  (2)
 67،لغة الشعر العربي الحديثالورقي، سعيد، (3)
 316، نظرية البنائية في النقد األدبيفضؿ، صبلح،  (4)
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نو أمجرد انتقاء مف لغة معينة عمى أف ال يفيـ االنتقاء  كؿ عمؿ أدبي ىوفوأحكاميا مجددًا. 
 .(1)انتقاء مف أشياء جاىزة بؿ ىو خمؽ خاص

، (2)أحمد أميف األسموب بأنو اختيار الكبلـ بما يتناسب مع مقاصد صاحبو وقد َعّرؼ 
ار تتحقؽ القيمة األسموبية لمنص الشعري بفضؿ ابتعاده عف المستوى العادي لمغة يوفي االخت

تحتاج  االنزياحوقد أكد محمد كنوني أف دراسة  ،فالمستوى األوؿ شرط لتحقيؽ المستوى الثاني
إلى اإللماـ بمستوييف متبلزميف وىما: المستوى الجمالي والمستوى المعرفي؛ إذ إف أغمب 
المقاربات األسموبية والشعرية، تقؼ عند حدود المستوى األوؿ في اعتبار المغة الشعرية انزياحًا 

ج داللتيا بطريقة مختمفة تتوخى مف ورائيا تحقيؽ أكبر قدر مف توتن ،عف معيار المغة الطبيعية
 .(3)اإلثارة الجمالية 

األسموب  أففطريقة استعماؿ كؿ مبدع لؤللفاظ ىي التي تخمؽ أسموبو الخاص ، ذلؾ  
وطريقة  لثقافيةواالخاص بيذا المبدع أو ذاؾ ىو حصيمة مجموعة مف العمميات الذىنية والفكرية 

التناوؿ والمقدرة عمى التعرؼ إلى التشابو لموصوؿ إلى التميز ، فمغة األدب تقوـ باستغبلؿ بنى 
د والتنظيـ، فمفردات المغة وتراكيبيا وموادىا الصوتية والمعجمية ىي المادة المغة بكثير مف التعمّ 

باإللياـ الذي ىو مفتاحو لذلؾ، إال األولية، ومف الممكف لممبدع أف يصنع نصًا متفردًا ، مستعينًا 
أي خمؿ بيف العناصر و ز ىذا النص مف سواه التيذيب والثقافة والوعي ىي التي تساىـ في تميّ  أفّ 

المغوية والتصويرية واإليقاعية سيخفؼ مف شعرية الخطاب وتفرده، إْذ شعريتو تنبع مف تعانؽ 
ر إمكانات المغة ويتبلعب ؽ ىو الذي يسخ  والمبدع الحاذ ،التراكيب المميزة مع العناصر األخرى

 بتراكيبيا مما يمنح نصو خصوصية شعرية تجعمو يتميز مف غيره مف النصوص.

ولبلنزياح إضافة إلى كونو عامؿ تميز لمخطاب األدبي، دوٌر جمالي كبير يسيـ في لفت  
ـ يماعؿ ضروري و التفانتباه المتمقي ،ومف ثـ التأثير فيو وتوصيؿ الرسالة التي يريدىا الخطاب، ف

ألف ىذه العناصر دوف تفاعميا ال أىمية ليا، بؿ قد تكوف عوامؿ ؛بيف العناصر المنزاحة والعادية 
                                  

 40، مقالة في المغة الشعريةاألسعد،محمد ، (1)
 75،  النقد األدبي (2)
 25، دراسة في شعر حميد سعيدالمغة الشعرية، (3)
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معيقة لشعرية الخطاب، صحيح أف الجزء ميـ لكف ىذا الجزء يستمد أىميتو مف تفاعمو مع 
اإلطار الذي تنتمي إليو، مما رًا في طبيعة المواد المتفاعمة و ج تغيّ تِ نْ األجزاء األخرى، والتفاعؿ يُ 

 يخمؽ ليا سمات جديدة ووظائؼ جديدة تكوف مميزة لمخطاب الشعري.

وتنتيي عند الذات الشاعرة ومدى  ،النص يمثؿ البؤرة التي تنطمؽ منيا الدراسةف 
استجابتيا لبلنفعاالت النفسية وما يرافقيا مف انزياحات عف القواعد المألوفة، وىذا المنيج في 

النصوص وتحميميا ىو منيج األسموبية التعبيرية التي تجعؿ مف التعبير فعبًل  يعبر عف تقويـ 
مثؿ حالة انعكاس لما يمّر بو المبدع مف متغيرات يالنص بمتغيراتو و  ،(1)الفكر بواسطة المغة 

نفسية، األمر الذي يعني أف المتغيرات الطارئة عمى القواعد منبعثة مف الذات ومنعكسة عمى 
 اإلبداعي . النص 

وميمة القارئ استكشاؼ بنى النص الداخمية وما فييا مف انزياحات وتراكيب وأنماط  
صياغية مف أجؿ إدراؾ ما في النص مف دالالت وىذا ما يسميو ريفاتير مرحمة فيـ النص 

عادة النص أوتذوقو مف  جؿ الوصوؿ إلى اكتشاؼ النص الداخمي تمييا مرحمة التأويؿ وا 
ال ظمت مقاصد الشعر وأىدافو غامضة، فا(2)التحتي  .غائبة  لنص يحتاج إلى قارئ نموذجي وا 

  االنزياحمعايير  -

تحتاج إلى نظرة واعية  االنزياحنزياح أمر ليس بالسيؿ، فمعرفة إف تحديد معيار لبل 
غواره؛ ألف مف طبعو أف ال يخضع أ أنية لمنص الشعري الكتشافو وسبرمتفحصة وقراءة مت

نما تشارؾ في تحديده وبيانو جممة أدوات وعوامؿ لمعيار محدد، و   .(3)ا 

مثؿ ىذه العوامؿ واألدوات،  ؼ عمى محاوالت إليجادوالناظر في الدراسات األسموبية يق 
ف راحوا يبحثوف عف المعيار أكثر ما يبحثوف في المغة العادية أو في المغة يولكف األسموبي

، االنزياحقاس عمييا يصح اتخاذىا قاعدة عامة يُ  المعيارية أو في المغة العممية، ومف ثـ فقد

                                  

 34، تر: منذر عياشي، األسموب واألسموبيةينظر : جيرو بيير ،  (1)
 46، 1999، 1، مجمة األقبلـ عالبعد األدبي لعبلقة القارئ بالنصينظر: (2)
 130، االنزياح مف منظور الدراسات األسموبيةينظر: ويس، أحمد محمد،  (3)
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اب العادي ومف ذلؾ ما ارتآه وىناؾ أراء كثيرة تدور حوؿ الفرؽ بيف الخطاب األدبي والخط
يف اعتبر أف الحدث المساني العادي خطاب شفاؼ نرى مف خبللو معناه وال نكاد نراه حوؼ تودر 

اـ أشعة البصر، بينما يمتاز منو الخطاب األدبي ىو في ذاتو،فيو منفٌذ بموري ال يقوـ حاجزًا أم
 ؾ مف عبوره أو اختراقو، فيو حاجزٌ ىو نفسو قبؿ أف يمكن فؾقتو غير شفاؼ، يس سميكاً في كونو 

 .(1)ف تتجاوزهأبموري ُطِمُي صورًا ونقوشًا وألوانًا ،فصّد أشعة البصر 

ؿ احدودة يستخدـ الدالم فإذا كاف المتحدث في خطاباتو الجارية ذات الوظيفة التواصمية 
المتعارؼ عمييا خاضعا لسمطة المرجع، كما يضيؽ بو حيز االختيارات التركيبية،  بمدلوالتو
عامة ىو فتح باب الحرية االنتقائية أماـ  ةفي الخطاب الشعري واألدبي بصف ثُ دُ حْ يَ فالذي 

نتيؾ المغوية ومفيوميا بؿ تُ  المرسؿ وبيذا ال تتيدـ فقط العبلقة اآللية القائمة سمفًا بيف اإلشارة
لعادي ، المستوى الواقع مستوييف مف التشكيؿ المغويالمتوالية لذا نصادؼ في ا ةأيضًا مثالية بني

ببلغية عمى أساليب الخطاب، والمستوى اإلبداعي، وىو الذي يخترؽ لويتجمى في ىيمنة الوظيفة ا
ف حييدؼ مف خبلؿ ذلؾ إلى شالمستوى المألوؼ لمغة، وينتيؾ صيغ األساليب الجاىزة، و 

الحديث عف المستوى  .وعند(2)الخطاب بطاقات أسموبية وجمالية تحدث تأثيرًا خاصًا في المتمقي 
 ،في الخطابات اليومية أو العممية األوؿ فيو يتضمف المغة التواصمية سواء تمؾ التي تستعمؿ

يف األسموب بخط مستقيـ يمثؿ بينما يشير المستوى الثاني إلى المغة الشعرية، وليذا يشخص كوى
إلى  االنزياح، وقطب الشعر الذي يصؿ فيو االنزياحطرفاه قطبيف ، قطب النثر الخالي مف 

 ،أقصى درجة ، وتقع القصيدة قرب الطرؼ األقصى، كما تقع لغة العمماء قرب الطرؼ األدبي
يعية التي تتسـ بالمنطقية وفي مقابؿ المغة الطب (3)فييا ولكنو يقرب مف الصفر االنزياحوال ينعدـ 

                                  

 116،األسموبية واألسموبعبد السبلـ،المسدى،  (1)
 . 21، 20، في الشعريةينظر: أبو ديب،كماؿ ، (2)
 .24 -23، تر: محمد والي ومحمد العمري، نية المغة الشعريةب (3)
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سـ باإليحائية وتيدؼ إلى اإلثارة، حيث تتوتيدؼ إلى توصيؿ داللة بعينيا، تقـو لغة أخرى 
 .(1)تحتمؿ لمداؿ مدلوالت شتى  مما يمغي الحالة األحادية لمغة 

ال يحطـ المغة  فيوعر إذف يخرؽ قانوف المغة ليخمؽ صورة بظبلؿ إيحائية جديدة افالش 
ال ليعيد بناءىا عمى مستوى أعمى ... الشعرية بيذا المفيوـ دراسة األشكاؿ غير العادية اليومية إ

نما الذي يحدث ىو الطريقة  لمغة ،وليذا بالنسبة لكوىيف ال توجد معاني شعرية وأخرى نثرية وا 
ف كاف المرجع واحدًا   .(2)غير العادية في التعبير حتى وا 

 حاءاف نوعيف مف الداللة، داللة المطابقة وداللة اإلياف في التعبير تنتجتقفيناؾ إذف طري 
مف المطابقة ويفسد  وعمى الشاعر أف ييرب دائماً  ،وتخص األولى النثر وتخص الثانية الشعر

العبلقة اآللية بيف الداؿ والمدلوؿ لكي يبدع كبلمًا ممفتًا لمتمقي حيث ال يصبح األمر متعمقًا 
ة بؿ بنيدلة بؿ باألثر الناتج عند المتمقي وال يصبح متعمقًا بالمف األ نظاـٌ  فيي ،بالرسالة نفسيا
 .(3)بالوظيفة المغوية

والذوؽ قدرة لئلنساف  ،لذوؽاوثمة معيار آخر يرتبط بالقارئ العمدة، وذلؾ ىو معيار  
عاـ ذو  و في األعماؿ الفنية، وىو معيارتحفزه عمى التفاعؿ مع القيـ الجمالية في األشياء أ

ربطوه  وا منو بأفْ يف ، غير أنيـ حدّ يالكبلسيك عندرية في النقد األدبي إْذ كاف معروفًا مكانة جوى
بالقواعد عمى حيف أسرؼ الرومانسيوف في االعتماد عميو ،ودخؿ منظومتيـ الفكرية صنوًا لمخياؿ 
والعبقرية، ومف ثـ فقد غدا النقد الذي يعتمد الذوؽ ضربًا مف اإلبداع الفني الذي يعتمد 

 .(4)عبقريةال

ات، ذلؾ أف االنزياح ًا لتعييفوقد وجد بعض الباحثيف في اإلحصاء مقياسًا موضوعي 
المقياس الكمي نافع في تعييف االنحراؼ بقدر ما ىو نافع في استخبلص قواعد المغة نفسيا، 

                                  

، 43، مجمة عمـو إنسانية، عنظرية االنزياح مف شجاعة العربية إلى الوظيفة الشعريةينظر: كحموش، فتيحة،  (1)
2009،www.ulum.NL 

 399، مف النقد المعياري إلى التحميؿ المسانيسميكي، خالد، (2)
 ، الصفحة نفسيا.نفسو (3)
 29، دائرة اإلبداعينظر: عياد، شكري محمد،  (4)
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ؿ لمفضؿ والذي ُيعد بناء عمى ذلؾ أكثر قبواًل وأعمى درجة في الفصاحة ىو الشكافالشكؿ المغوي 
،واإلحصاء نافع في تعييف االنحراؼ الذي يأتي عمى شكؿ تكرار غير عادي (1)األكثر استعماالً 

لسمة لغوية ما ربما ال تكوف في حاؿ انفرادىا مختمفة اختبلفًا قويًا عف نمط المغة المعيارية، ولكف 
عند بيت مسمـ  تكرارىا ىو الذي يمكف أف يؤدي بيا إلى أف تكوف انحرافًا فمثبًل لو توقؼ القارئ

 :(2)في قولو 

 سميميا مسػػػػػػموال فأتى سميؿُ    ت ثـ ُسّؿ سميميػػػػػػا م  سُ ُسّمت فَ  

 ساف مقوالالم   رِ ذَ مى ىَ عَ  مساً سِ    إلى ِسّر الضمير فجاءىا  تْ بعثَ  

مف وقوؼ الكثير مف النقاد لحرؼ السيف يثير انتباه المتمقي ، وعمى الرغـ  اً جد تكرار لو  
فساده الشعر بيذا األمر، إال أفّ  يفالبيت فيعند ىذ اإلنساف يمكف  واتياـ مسمـ فيو بتكمؼ البديع وا 

مف األبيات التي  أف يرى األمر مف ناحية أخرى فقد جاء مسمـ بيذيف البيتيف بعد مجموعة
التي يرغب بيا لينعـ بطعميا المذيذ، وما تكرار حرؼ السيف ىنا إال تأكيد  وصؼ فييا الخمر

 الشاعر التي أخفاىا، أليست الخمرالخمرة كشفت اليـ والغـ عف نفسو، بؿ كشفت أسرار  فّ عمى أ
ترتبط بحالة الفرح  ابإحداث موسيقباعثة السرور وكاشفة األسرار؟! وقد يكوف لؤلمر عبلقة 

مف  جخر يالتي يسعى إلييا، فالشاعر يريد أف  الخمر لسرور التي أصابت الشاعر بعد شربووا
وات التي اعتادىا في قصيدتو إلى صوٍت يعكس حالتو النفسية التي عاشيا تمؾ دائرة األص
 المحظة .

ومعيار اإلحصاء يمكف أف يكوف مفيدًا إذا كاف مصدر اإلحصاء التكرار، وىو يفيد ال  
نما في تعييف درجتو، وطب االنزياحفي تعييف  رجة إنما يأتي في مرحمة تالية أف تعييف الد عيً وا 

ما يمجأ إليو  يمجأ الدارس إلى اإلحصاء، وغالباً ، وبعد مبلحظة التكرار نزياحاالكتشاؼ ال
الدارس،ليؤكد لمقارئ أف نتائجو تمتاز بالدقة، ومع ذلؾ فإف ىذه الطريقة ُتَعّد طريقة شاقة وعسيرة 

 .(3)وتحتاج إلى وقت وجيد

                                  

 .86، المغة و اإلبداععياد، شكري محمد، (1)
 57، الديواف (2)
 150،االنزياح مف منظور الدراسات األسموبيةينظر: ويس،أحمد محمد، (3)
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ير وعدـ يالمفاجأة والتغيقـو عمى  االنزياح ، ولكف بما أفّ (1)وتتعدد االنزياحوتتنوع معايير  
دائما،ومف ثـ فبل مناص مف أف  وأف يعجز معيار واحد فحسب في تعيين ىيّ الثبات ،فمف البد

ْذ قد غدا شائعًا م وفتعات ختمؼ المعايير في ذلؾ وحسبما تقتضيو تركيبة النص ومبلبساتو، وا 
ف عبالتفرد، وامتاز  النص اإلبداعي الحؽ ىو ما اتسـ ومقررًا في الخطاب النقدي المعاصر أفّ 

ىذا يؤكد مرة أخرى أف كؿ نص متفرد  كؿ ما سواه مف نصوص بميزات تخصو ىو وحده، فإفّ 
ف المألوؼ فإنما يستمـز في نقده وتحميمو أصالة ينبغي عيفاجئ قارئو بما يخرج الذي أصيؿ ىو 

 .(2)ليا أف تطمح إلى أف توازي تمؾ التي ىي فيو

ا والدخوؿ في ىىر االخروج عف سمطة المغة وتكرار مظ ليةآبيذه الصورة ىو  االنزياحف 
بداعياتو، إنو انتقاؿ الخطاب مف جماع المساف وببلدة األساليب إلى  يةمممكة حرية الكبلـ وا 

نية فعؿ التكمـ، وحيوية األسموب، وىو امتبلؾ النص لسمطتو في مقابؿ ىيمنة المرجع، وىو فردا
المفاجأة التي عّبر عنيا النقد القديـ مبكرًا بمصطمحات انتقاؿ بمغة الشعر إلى حّيز الذىف و 

 اإلقداـ عمى الكبلـ. و اإلعجاز،االلتفات ،وؿالعد،الشجاعة 

 االنزياحوظيفة  -

يؤدي األدب وظيفة في حياة الشعوب، والشعر فرع مف فروع األدب، وليست طبيعة  
نما ىي في ك ونو عالمًا قائمًا بذاتو كامبًل الشعر في كونو جزءًا أو صورة مف العالـ الحقيقي، وا 

ومستقبًل، ولكي ُيْدرؾ الشعر تمامًا يتحتـ عمى القارئ أف يدخؿ ىذا العالـ ويراعي قوانينو 
ويتجاىؿ إباف ذلؾ كؿ ما يخصو في العالـ الحقيقي اآلخر مف معتقدات وغايات وظروؼ 

 .(3)خاصة

ي لنص وتمقّ ااـ األوؿ نزياح وظيفة تختمؼ عف وظيفة األدب ،فيي تخدـ في المقولبل
ىي  االنزياحالنص، ولعؿ الوظيفة الرئيسة التي أكثرت الدارسات األسموبية مف نسبتيا إلى 

                                  

 وما بعدىا 150،،االنزياح مف منظورا الدراسات األسموبيةيس،احمد محمدو  (1)
 151، نفسو (2)
 125، تر: مصطفى بدوي، مبادئ النقد األدبيريتشاردز،  (3)
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مف البياف أف مفيوـ المفاجأة مرتبط أصبًل بالمتمقي، وىو الذي أولتو األسموبية  المفاجأة وغني  
لـ يكف لو في العصور ،بعد أف  وغيرىا مف المدارس عناية خاصة بؿ أدخمتو دائرة اإلبداع

، واالىتماـ بالقارئ المتمقي أمٌر دقيؽ؛ ألف القارئ ىو الذي يوجو إليو (1)السالفة كبير اعتبار
، ال بؿ ىو شريؾ المؤلؼ في تشكيؿ المعنى، لذا ةالنص ومف ثـ ىو الذي يحكـ عمى قيمتو بعام

بطريقة استقباؿ القارئ لمنص  ىنعْ معظـ المناىج النقدية الحديثة عمى اختبلؼ اتجاىاتيا تُ  فإفّ 
 .(2)وكذا ما يقـو بينيما مف تفاعؿ

وقد أدركت معظـ االتجاىات النقدية الحديثة مدى ما لممفاجأة مف أثر، فراحت تركز  
مصدرًا  االنزياحد ىذه المفاجأة، ولعميا وجدت في مفيوـ عمى العناصر التي مف شأنيا أف تولّ 

ذا اإلبداع مف أصبحت درجة اإلبداع تقاس بما يحققو ى موئبًل لتمؾ العناصر، وىكذا أيضاً و 
 في الغالب مف ضـ عناصر ال يتوقع جمعيا في صعيد واحد. تتولدافدىشة ومفاجأة 

الكتابة الفنية تتطمب مف الكاتب أف يفاجئ قارئو مف حيف  وقد أشار شكري عياد إلى أفّ  
ة القراءة أو يفوتو معنى يحرص الكاتب ير انتباىو حتى ال تفتر حماستو لمتابعثإلى حيف بعبارة ت

، وفي ىذا تختمؼ الكتابة الفنية عف االستعماؿ العادي لمغة فالشخص في حديثو إياهعمى إببلغو 
العادي يستطيع أف يمجأ إلى وسائؿ كثيرة مصاحبة لمكبلـ كي ينتبو السامع إلى محتوى الرسالة 

إذا شارة باليديف إلى ىز الذراع وغيره ذلؾ ومف ذلؾ استخداـ النبر والتعبير كحركات الوجو واإل
ذا كانت ىذه الحركات والنبرات ال تفعؿ فعميا إال  كاف في حالة انفعالية تدفعو إلى ذلؾ ... وا 

ث ذلؾ دِ حْ لكونيا خارجة عف المألوؼ، وكذلؾ وسائؿ المغة التي يراد بيا جذب االنتباه إنما تُ 
ياؽ الكبلـ العادي أي بفضؿ ما فييا مف س عفبفضؿ ما فييا مف المفاجأة أو الخروج 

يجذب انتباه المتمقي وىذا الجذب ىو أولى المراحؿ لموصوؿ إلى  االنزياح، إذف ف(3)انحراؼ
 اإلمتاع. 

 االنزياحأنواع  -
                                  

 156، االنزياح مف منظور الدارسات األسموبيةويس، أحمد محمد، (1)
 67، حسيف،في مناىج الدراسة األدبيةينظر: الواد،  (2)
 81،اإلبداعالمغة و  (3)
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نما لو  ،أنو ال ينحصر في جزء أو اثنيف مف أجزاء النص االنزياحلعؿ مما يؤكد أىمية   وا 
 عددة، فإذا كاف قواـ النص ال يعدو أف يكوف في النياية إالّ أف يشمؿ أجزاء كثيفة متنوعة مت

في الكثير مف ىذه الكممات وىذه الجمؿ، وربما  يءقادر عمى أف يج االنزياح كممات وجمبًل، فإفّ 
 ،االنزياحف تنطوي فييما كؿ أشكاؿ ات إلى نوعيف رئيسياالنزياحنقسـ صح مف أجؿ ذلؾ أف ت

سماه كوىف  وىو مامتعمقًا بجوىر المادة المغوية  االنزياحفيو فأما النوع األوؿ فيو ما يكوف 
االستبدالي، وأما النوع اآلخر فيو يتعمؽ بتركيب ىذه مع جاراتيا في السياؽ الذي ترد  االنزياح

 .(1)التركيبي االنزياحسمي بيفيو؛ سياقًا قد يطوؿ أو يقصر وىذا ما 

وتطبيؽ ذلؾ عمى نصوص  نزياحاالالدراسة عمى ىذيف النوعيف مف أنواع  وستقؼ 
 االستبدالي. االنزياحوأولى ىذه األنواع ىو  أبي نواس ومسمـ بف الوليد،كؿ مف  عندشعرية 

 االستبدالي االنزياح -

، والمقصود ىنا ىو االستعارة المفردة االنزياحتمثؿ االستعارة عماد ىذا النوع مف  
:" إنيا (3)كوىف االستعارة الشعرية بقولوؼ رّ ،وقد ع(2)حصرًا،تمؾ التي تقوـ عمى كممة واحدة 

انتقاؿ مف المغة المطابقة إلى المغة اإليحائية، انتقاؿ يتحقؽ بفضؿ استعارة كبلـ معيف، يفقد معناه 
، وقد ّعرفيا مصطفى ناصؼ "ور عميو في المستوى الثانيثعمى مستوى المغة األولى ألجؿ الع

، االنزياحويظير مف تعريؼ االستعارة أثرىا في  ،(4)بأنيا انحراؼ عف األسموب الواضح الدقيؽ
وفييا يتحقؽ مبدأ االختيار المعجمي، إْذ تقترف كممتاف في تركيب لفظي اقترانًا دالليًا ينطوي عمى 

د عنو بالضرورة توسع داللي يغني القيمة الجمالية في ،يتولّ (5)منطقي  توافؽتعارض أو عدـ 
 ويفالجمالية والداللية، لذا  يومع غايت يتناغـالمغة ما  النص الشعري، فالشاعر يختار مف نظاـ

ذا كاف ىذا  يخالؼ المألوؼ في خياراتو المغوية، وحيث يوجد الخيار تتحقؽ القيمة األسموبية، وا 

                                  

 205،بنية المغة الشعرية (1)
 111، االنزياح مف منظور الدراسات األسموبيةويس، أحمد محمد،  (2)
 206، بنية المغة الشعرية (3)
 85،نظرية المعنى في النقد العربي (4)
 187، دراسة أسموبية إحصائية في النص األدبيمصموح، سعد، (5)
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لممتمقي فيصبح بدرجة الصفر، وأما إذا أحدث  عند المتمقي فإنو ال يضيؼ جديداً  الخيار متوقعاً 
 في توقعو فإنو يحقؽ قيمة أسموبية. خيبةالمتمقي و لشاعر مفاجأة عند ااختيار 

،مما  الداؿ والمدلوؿ بيف  ولعؿ كبّل مف أبي نواس ومسمـ قد تمكنا مف أف يحققا استبداالً  
 :(1)أدى إلى توسيع دائرة الداللة في خمرياتيما ومف ذلؾ قوؿ أبي نواس

 اػػػػشاحػػػػػػػػػػػػػػوِ  اجُ زَ سيا المِ بَ فألْ    زاجيػػػػػا مِ  مف قيوة جاءتؾ قبؿَ  

 ا تفاحػػػػػػػػػػػايَ أىدت إليؾ بريحِ    ػػػػػا ػػػػػػشؾ البزاؿ فؤادىا؛فكأنمػػػػػػ 

 نات جراحامنيا بيف سوى الس     ىفل تر  تفترس النفوَس  صفراءُ  

نواس قد جمع في سياقو الشعري تركيبًا انزياحيًا حقؽ مفارقة داللية، تمثمت  اف أبأويبدو  
 زيف بو، ومف ثـ جعؿ ليذه الخمرتلمزاج وشاحًا لتابالفتاة التي ألبسيا  ره ليذه الخمريفي تصو 

ومف ثـ جعميا مياجمة قادرة عمى افتراس النفوس ال األجساد في إشارة  ،تحس بو وتشعر فؤاداً 
السرور مكاف األلـ والراحة محؿ القمؽ، ويمكف  منو إلى عمؽ التأثير في النفوس حيث يحؿّ 

 باآلتي: قائمة االستبدالية المألوفة بعد األفعاؿ )شؾ(و)تفترس(ظيار الإ

 

 الوحوش تفترس    الوعاء ؿالبزا (شؾ)

 األسود تفترس           الزجاجةأو 

 الحيوانات القاتمة تفترس      

 . إفّ االنزياحوتصبح قادرة عمى االفتراس فينا يقع ، فؤاد الخمر أف يشؾ البزاؿُ أما  
إْذ إنيا تقـو عمى تحقيؽ  االنزياححدة مف أىـ المنبيات األسموبية التي تعتمد نظاـ االستعارة وا

أواصر تجاورية جديدة لئلسناد المألوؼ بيف المفردات "وليس في حمى الشعر أعجب منيا،وىي 
منيـ مف يستعير  ،والناس مختمفوف فييا ،مف محاسف الكبلـ إذا وقعت موقعيا، ونزلت موضعيا

                                  

 91:الديواف (1)
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ذا وضحت االستعارة (1) منو وال إليو ...ومنيـ مف يخرجيا مخرج التشبيو " لمشيء ما ليس ،وا 
العممية التواصمية والكشؼ عف المضاميف اإلبداعية ضمف  فيفإنيا تؤدي إلى التسريع 

 :(2)قوؿ مسمـ ذلؾ ومف،النص

 ميػػػػلتسراء لما ُتْعَصر الفْ صَ   ةٍ ػػػػػػػػػُسلفػػػػػػػػػػػ بنتِ  وسلفٍة صيباءَ  

 ُع الصحيح عػميلكمتاىما َتدَ   ػاػػػػػػػختيػػػػػػػػأأختاف واحدٌة ىي ابنة  

 والػػػػػاألديـ شم صافيةَ  عذراءَ   ػػا ػػػػػػيػػػوىاتِ  ال تسقني الماء القراحَ  

 لػػيػخمػ زاجِ المِ  غيرَ  ذْ خِ ت  لـ تَ   اػػيضِ عْ ُعُش بعضيا ِمْف بَ رْ يَ  خرقاءَ  

 لػػػػػػػػػػبقلدة ُجِعمت ليا إكميػػ  ػػػػا ػػػػيػػكأسّيف زَ فَ لطؼ الِمزاُج ليا  

يتخذه الشاعر سبيبًل لئلفصاح عف حالتو  إف المغة الشعرية تحمؿ دفقًا عاطفيًا ووصفياً  
حقؽ ىزة عاطفية تثير بؿ المعيودة في االستخداـ المغوي ليالوجدانية، وىو ينزاح بمغتو عف الس
مف أنماط اإلبداع الفني،  دت نمطاً ية بيف مكونات النص ولّ المتمقي وتستوقفو، فالسمة التجاور 

جودتيا تزداد  بعد جيؿ، بؿ إفّ  توارثت الجودة جيبلً  ابنةحيث جعؿ الشاعر في بيتو األوؿ الخمرة 
ومواضع القوة بنسبتيا إلى غيرىا ،وقد جعؿ الشاعر مف الخمرة إنسانة عارفة بكؿ جزء فييا 

 ليا. ميبلً حيا نّدا ىو الماء الذي يمكف أف يكوف خير مف يكوف ل ،لذا فإفّ عندىا

االستبدالي في قوؿ الشاعر)وسبلفة صيباء وبنت سبلفة( وقولو  االنزياحلقد تجمى  
د )خرقاء يرعش بعضيا مف بعضيا( حيث جعؿ راؾ واسع، مف خمرتو فتاة مف سبللة عريقة وا 

االبتذاؿ لمخمرة وما ُعِرؼ عنيا،  وىو بيذا يؤكد فكرتو ويمنحيا بعدًا إيحائيًا حيث يبعد فكرة
فيخمؽ جّوا مف المتعة في تخيؿ الحدث فتعدو المغة أكثر فعالية في التعبير عف مكونات النفس 

 ورغباتيا.

                                  

 235/ 1، العمدة في محاسف الشعر وآدابو ونقدهشيؽ،القيراوني، ابف ر  (1)
 56،الديواف (2)
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إلسنادي المألوؼ ات التي تحققيا األنساؽ االستعارية عبر مخالفة النمط ااالنزياح إفّ 
مف خبلؿ التوقؼ عندىا واالصطداـ بيا ىي في حقيقة األمر محاولة لبلستدالؿ عمى المعاني 

 :(2)لؾ قوؿ ابي نواسذومف  ،(1)ىا مف معافٍ بيا عممية اختراؽ وتجاوز لما وراءمرحميًا يعق

 يا الماءُ س  ا إذا ما مَ ظغي قد  نت  ػػػػػػػاء ػػػػػػػػػػػنَ حْ داـ وبيف الماء شَ بيف المُ  

 ٍة داءُ م  ِمْف عِ بيضًا وليس بيا   يانُ ي الكأس أعيُ حتى ُترى في حواف 

  اءُ قَ نْ عَ  وىاـِ طافة في األَ مف الم    ػػػػػػػا ػػػػػػػػيتِ ن  عِ كأنيا حيف تمطو، في أَ  

د إف الرؤية النصية ليذه األبيات تكشؼ عف موقؼ شعوري وتأـز نفسي، ففي األبيات يولّ  
في ىذه األبيات الشاعر بيف خمرتو والماء عداوة وصراعًا،ولقاؤىما يؤدي إلى العراؾ والغيظ، و 

بناء قائـ عمى خرؽ مألوؼ اإلسناد في العبلقات المغوية، وىو ىنا يعمؽ الداللة بأبعادىا 
فيبدأ مف البيت األوؿ بقولو)بيف  ،التشخيصية والتجسيدية، فيعمد لخرؽ لغوي واضح ومكثؼ

إظيار  دوف اً المداـ وبيف الماء شحناء( وليس بيف السوائؿ عداء بؿ ىي تمتزج مع بعضيا بعض
يؤكد ختبلط بما يفسدىا و ىذه العداوة، وىو يقصد بذلؾ الحرص عمى النقاء والصفاء وعدـ اال

ي الكأس أعينيا( وقد قصد بذلؾ الفقاقيع المنبعثة عنيا، ثـ يجعميا افمعناه بقولو)حتى ترى في حو 
أف الشاعر إنسانًا قادرًا عمى االنطبلؽ بسرعة مبتعدة عف كؿ ما يمكف أف يسبب ليا الضرر، وك
ليؤكد بذلؾ  ؛ىنا يعبر عف نفسو التي أرادت االرتقاء بنفسيا وعدـ االمتزاج بمف ىـ أقؿ منو شأناً 

يرات األسموبية عممت عمى تقوية الخطاب الشعري و مقامو وشرؼ نسبو، ولعؿ ىذه المثعمّ 
 :(3)مسمـ في خمرتو  يتوقؼ القارئ عند قوؿو ومكنونات الخواطر.

 العصراو  يا الذي ال يعرؼ الظيرَ إلي   يـ وأحب   أخص الندامى عندىا 

 ادي مف لونيا ُصفػػػراكالج جلبيبَ    انو أعارت بنَ  إذا مّسيا الساقي 

                                  

 .39، 1987(، 4-3(،ع)7، مجمة فصوؿ ،مج)عند عبد القاىر الجرجاني، قراءة في معنى المعنى ينظر:إسماعيؿ،عز الديف،  (1)
 20: الديواف (2)
 49 -48 الديواف (3)
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 نيا قيرًا وتقتميـ َمكػػػػػػػػرايصيدو    قموب الندامى في يدييا رىينةٌ  

شتغالو بيا، محبيف، وأكثرىـ قربًا منيا ىو الذي ال ُيصّمي ال لقد جعؿ الشاعر ليذه الخمر 
وىو  ،مف إشارة الشاعر إلى أولئؾ المقربيف مف الخمرة اتي في ىذه االستعار ويتجمى البعد اإليمائ

الديني فإضافة إلى ابتعاده عف العبادات  جانبالإلى بذلؾ يؤكد الواقع االجتماعي لشارب الخمرة 
يعيشيا شارب الخمرة مع  التي يتقرب بيا إلى ربو، يّبيف الشاعر حالة االستسبلـ والخضوع التي

خمرتو حيث يصبح رىينة في يدييا، ومع أف الخمرة ال أيدي ليا إاّل أف شاربيا يصبح خاضعًا 
 ليا متعمقًا بحّبيا.

بيا أبو نواس الجمادات في مجمسو فتراه  ييحْ وتصبح االستعارة وسيمة مف الوسائؿ التي يُ 
خمرتو، فتصبح  المكاف الذي يرى فيو ـّ ور يعليخمؽ جّوا مف الفرح والسر  ، وذلؾيايبث الحياة في

 -: (1)ىي األخرى بالفرح والسرور حيث يقوؿ ىذه المعالـ ناطقةً 

 ػـوػػػػػػفي خمؿ الديار رسػ يفّ فمُ    ىا بُحورِ  في روضة لعب النعيـُ  

 رـوػػػػػػوعف الشمائؿ حدائؽ وك   داوٌؿ منسوقػػػػػة ٌ جفعف اليميف  

 :(2)وقولو 

 حتى ينطؽ العودُ  وُ يْ ينطؽ الم   ال   قد طاَؿ السكوُت بوِ  عودَ ال ؽِ ستنطِ فا 

، ةواسع رب وفي العادة يقوؿ المتحدث روضةفي البيت األوؿ وصٌؼ لمكاف الش 
وغير ذلؾ مف الصفات التي تحدد مدلوؿ المنعوت، وقد ، مميئة باألشجار، ة، صغير ة،كبير ةضيق

ذا ما حقؽ الخرؽ الداللي الوصفي، حيث نعت الشاعر المجمس بصفات بعيدة عف مدلوليا وى
 رية غيروالموصوؼ وضعو أماـ صورة شع الصفةيتفاجأ المتمقي بأف االقتراف المعجمي بيف 

والنعيـ في ىذا البيت ىو الذي يمعُب بالحور الغواني البيض،وىذا  ،مألوفة، فييا الروضة تعجُّ لعباً 
بح ناطقًا والميو يمتنع عف النطؽ حتى ينطؽ يص والعودُ   دليؿ عمى المتعة الحاصمة في المكاف،

                                  

 358،الديواف (1)
 135، نفسو (2)
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 العود، فخمرة أبي نواس ىي نبض الحياة لكؿ ما حوليا مف مجمٍس و كؤوس وآالت لمغناء، وكأفّ 
لمتعة والميو والسرور بكؿ أشكالو، وىذه سمة مف سمات المجتمع الحياة عند أبي نواس ىي ا

مف شرب الخمرة بما يخفؼ عنيـ ىموميـ آنذاؾ، حيث حّؿ الميو مكاف االلتزاـ وانشغؿ الناس 
 :(1)ومف ذلؾ قوؿ مسمـ وسماع القياف والتردد إلى دور الخمرة وغيرىا

 وادػػمنشؤىا السػ    ػوؿٍ ػػػػػػػػػػػػػوقيوٍة شمػػػ 

 رتيا عادُ أو عص      وحٍ ػػػػػػػػػكانت بعيد ن 

 ادػػػغناء واإلنشػػ  )ـ(  اؿ ػػاػػػػػػكلميـ عمييػ 

 ػادػػػولبسيا اإلزبػػ    اءػػػػػػػػػػػػمف م ياي  مِ حُ  

 ػػػػػػادػػو نفػػػػػػليس ل    ـٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػوُخْمدنا مقي 

 ادػادرة ورّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػصػػػ    لءػػػػػػػػػػػػػأكواسنػػػا م 

يرات األسموبية التي تعاطاىا الشاعر في ة االستعارية عممت عمى تكثيؼ المثإف العبلق 
 ،بطيا بمدلوالتيا، فعممت عمى إنجاح الفكرة التي أراد الشاعر التعبير عنيار ء عبلقاتو المغوية و بنا

وىي حسف الخمرة وجودة تعتيقيا، كما ساعد ذلؾ عمى شد انتباه القارئ ليصؿ لمرحمة القراءة 
ير عند القراءة السطحية أو بمعنى آخر أف يصؿ إلى معنى المعنى، ويظ وعدـ الوقوؼالعميقة، 

فييا، ولكف  بُّ صَ طمبًا ليا، حتى تتزيف بيا حيف تُ  اد( فالكؤوس ترد الخمرةذلؾ مف قولو)أكواسنا ورّ 
 استخداـ الشاعر لصيغة المبالغة تشير إلى قوة طمب الخمرة مع االستمرار في ذلؾ دوف انقطاع،

سابؽ حيث اإلقامة مع ما أراده الشاعر في البيت ال تفؽولعؿ ىذا ي، وىذا يعني الحاجة الممحة ليا
يرات تعمؿ استمرارىا ودواميا. ومثؿ ىذه المثفي الخمود وأي خمود، إنو الخمود مع الخمرة في 

نجاح   سعى ليا.يعى الشاعر في إيصاؿ رسالتو التي سمعمى تقوية الخطاب الشعري وا 

 التركيبي االنزياح -

                                  

 241،الديواف (1)
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ميزة لمؤلؼ ترى األسموبية في دراسة التركيب وسيمة ضرورية لبحث الخصائص الم 
الدرس األسموبي في تحميمو  همعيف، بؿ تعّده أحد مستويات التحميؿ المغوي لمنص األدبي، ويتخذ

خؿ األسموبي لفيـ أي قصيدة ىو مسائؿ تنطمؽ مف النص نفسو، فالمدالتركيبي جممة مف ال
 .(1)لغتيا

ة كاممة، إلى وتنطمؽ األسموبية في التحميؿ التركيبي مف دراسة جزء مف الجممة أو الجمم 
دراسة الفقرة ومف ثـ النص بأكممو، فنقطة البدء ترتكز عمى الجزئيات وصواًل إلى كمية العمؿ 

 .(2)األدبي 

والتركيب عنصر ميـٌ وفاِعٌؿ في عممية اإلبداع الشعري،فيو يمثؿ حالة رصد قائمة عمى  
فضبًل عف اىتمامو بمعرفة التفاعؿ اإليجابي بيف مكونات المغة، والدرس األسموبي ييتـ بالتركيب 

تو د مف قيمتو الداللية عند الحديث عف ميزارّ جَ ة ليذا التركيب، فالنص ال يُ ياألبعاد الدالل
أشار إليو  بل بنية فنية ذات نسؽ جمالي، وىذا ماليشك ؛التركيبية، بؿ يتضافر فيو ىذاف العامبلف

ؤلؼ ضربًا خاصًا مف التأليؼ،ويعمد نظـ حيف قاؿ:"واأللفاظ ال تفيد حتى تالجرجاني في نظرية ال
ر فعددت كمماتو ثو أنؾ عمدت إلى بيت شعر أو فصؿ نبيا إلى وجو مف الترتيب والتركيب، فم

ي عميو بني، وفيو أفرغ المعنى وأجرى، وغيرت عّدا كيفما جاء واتفؽ، وأبطمت نضده ونظامو الذ
 .(3)مف كماؿ البياف إلى مجاؿ اليذياف" ترتيبو.... أخرجتو

وتوظيفو يحقؽ نوعًا مف القراءة  االنزياحوما داـ الخطاب الذي يعمد إلى استخداـ 
نما قصد إليو صاحب الخطاب قصدًا، أي إنو  االنزياحوالتميز فيذا يعني أف  لـ يكف عفويًا، وا 

كؿ شيء يستعمؿ المغة بقصد جمالي ويناضؿ  وىو ثانيًا وفوؽ،طوعي وواع لمغة يقوـ باستعماؿ
 (.4)ابالموسيق يالجماؿ بوساطة الكممات كما يفعؿ الرساـ باأللواف والموسيقع بداإأجؿ مف 

                                  

 138، مدخؿ إلى عمـ األسموبعياد، شكري، (1)
 207، الببلغة واألسموبية عبد المطمب،محمد، (2)
 3،تحقيؽ: محمد رشيد رضا،أسرار الببلغة (3)
 39، تر: كاظـ سعد الديف ،األسموب واألسموبية ىاؼ،كراىاـ، (4)
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ير إعجابو فاجأة لممتمقي تستدعي انتباىو وتثفالعرض غير المتوقع لمبنى المغوية تحقؽ م 
وىذا األمر يحمؿ قدرًا كبيرًا مف المخالفة، فإما أف يكوف خرقًا لمقواعد أو لجوءًا إلى ما ندر مف 

راؼ في استخداـ محظ األسموبي عمى غير مألوؼ كاإلسيكوف االنحراؼ بتكرار الم الصيغ أو
طاقاتيا وتوسيع يعكس قدرة كبيرة عند المبدع عمى استخداـ المغة وتفجير  االنزياحالصفات ،ف

ساليب وتراكيب جديدة،لـ تكف دارجة أو شائعة في االستعماؿ، فالمبدع يشكؿ دالالتيا وتوليد أ
قتضي حاجتو غير آبو بالحدود واألنظمة والدالالت الوضعية، فيو يعمد إلى المغة حسبما ت

 .(1)الخاص لمغة واالنتقاؿ مما ىو ممكف إلى ما ىو غير ممكف مف خبلؿ استخدام

التركيبي العدوؿ عف القواعد المألوفة، وىو يمثؿ تقنية أسموبية يعتمدىا  االنزياحد بصويق 
الداللية التي تكشؼ مف خبلؿ القراءة الدقيقة لبنية النص ونسيجو المبدع إلثراء النص بااللتفاتات 

أىداؼ المبدع ومقاصده،فيو يحدث نتيجة لعمؿ بيانية يتطمبيا تأليؼ الكبلـ لمحصوؿ عمى قواعد 
 .(2)داللية غير متاحة بدونو 

في خمريات أبي نواس ومسمـ ظواىر انزياحية في التراكيب المغوية ذات تميز  ىوتتبدّ  
 اؿ في الداللة والبناء وىي :وجم

 .التقديـ والتأخير 
 .االلتفات 
 الحذؼ. 

 
 التقديـ والتأخير -

غناء التحوالت  يمثؿ عنصر التقديـ والتأخير عامبًل ميمًا في إثراء المغة الشعرية، وا 
ة في النص الشعري، مما يجعمو أكثر حيوية ويبعث في نفس القارئ الحرص ياإلسنادية التركيبّ 
النظر في التركيب، بغية الوصوؿ إلى الداللة بؿ الدالالت الكامنة وراء ىذا عمى مداومة 

                                  

 146، 1995، 4،ع10، مجمة مؤتة لمبحوث والدراسات،مجاالنحراؼ مصطمحًا نقدياً ربابعة،موسى،  (1)
 186، 2002، رسالة دكتوراة جامعة االنبار،االتجاىات األسموبية المعاصرة في دراسة النص القرآنيعمي، عكاب طرموز،  (2)
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نعكاس لطبيعة المجتمع ومزاجو ،فمثؿ ذلؾ إنما ىو ا(1)االختبلؼ أو االنتياؾ والشذوذ بمغة كوىيف
 .(2)وتركيباتو النفسية

ذا كاف التقديـ والتأخير يمثؿ انزياحًا تركيب  ىذه المخالفة  فّ ًا لمخالفتو قواعد المغة، فإيوا 
المخالفة قيـ فنية وجمالية تتحقؽ مف  د الشعرية، فبل ُبّد أف يكوف وراء ىذهوحدىا غير كافية لتولي
مف قيود المغة فيقدـ ويؤخر وفؽ غايتو  ـ يكف لمشاعر أف يبمغيا إال بالتفمتارتياد عوالـ جديدة ل

 :الفنية، ومف صور التقديـ والتأخير التي وردت عند الشاعريف

 تقديـ الفاعؿ عمى الفعؿ  -

لجأ أبو نواس إلى مثؿ ىذا النوع مف التقديـ في خمرياتو، التي تحدث فييا عنيا وعف  
 -:(3)سروره بيا وحالتيا، فكاف التقديـ أحيانًا ليكشؼ حالة نفسية تعتري الشاعر كقولو

 ا بزنادِ شَ ُح في الحَ دَ قْ يَ  والشوؽُ    حيف ينوبني  ـ  اليَ  ولقد أزيحُ  

ـ حاصؿ في قولو)الشوؽ يقدح(واألصؿ أف يقوؿ )يقدح الشوؽ(،ومثؿ ىذا التقديـ يالتقدف 
تو، ويستطيع المتمقي أف يدرؾ يبّيف عبلقة الشاعر بخمرتو وشوقو إلييا،إنو شوؽ العاشؽ لمعشوق

 -:(4)ومف ذلؾ أيضًا قوؿ أبي نواس، لشاعر إلييا مف خبلؿ ىذا التقديـا شوؽ

 حِ طبومص مخمورٍ  فما بي فالناُس    تيازينَ  ي ثوبِ ف تْ زَ رَ والخمُر قد بَ  

 -: (5)وقولو

 ءِ اػػػػػػػػفػػػػػػػػػػػأْ الفَ  ةِ غَ ثْ مَ كوع بِ عند الر     حًا ب  سَ ؿ مُ غزاكال ؾُ حَ ضْ والكوُب يَ  

 
                                  

 15، بنية المغة الشعرية (1)
 205، األسموبية مدخؿ نظري ودراسة تطبيقيةسميماف، فتح اهلل، (2)
 148،الديواف (3)
 102،نفسو (4)
 29، نفسو (5)
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 : (1)وقولو

 را قَ رْ فييا وقَ  ؼ اإلبريؽُ عَ رَ  دوقَ    وػػػىى بكف  زْ فقمت لو والكأُس تَ  

 رافَ ػػػػعْ زَ مُ  ماءً  فقاؿ مف التكريـِ    سقيتني؟ عاً أما نقي بربؾ خمراً  

 تنطوي األبيات السابقة عمى تقديـ في قوؿ الشاعر،)الخمر قد برزت(،)الكوب يضحؾ(، 
)يضحؾ الكوب( )تزىى الكأس(  )الكأس تزىى(، واألصؿ فيو أف يقوؿ الشاعر )قد برزت الخمر(

ىي طريؽ السعادة والسرور، وعنواف الفرح  بي نواسأوىذا فيو داللة واضحة، فالخمرة في رؤية 
ترسـ حالة الشاعر  التي فعاؿاألوالبيجة التي يسعى إلييا، ليذا فقد قرف الشاعر بيف ىذه األلفاظ و 

وب زينتيا( )يضحؾ( النفسية وتؤثر في تشكيؿ الصورة الشعرية كاممة حيث قولو)برزت في ث
عالـ الشاعر المميء بالسرور والفرح ،وىذا  تلـ تعد مشروبًا عاديًا، بؿ أصبح )يزىى( فالخمر

 التقديـ يقود المتمقي إلى كشؼ عبلقة الشاعر بخمرتو المعشوقة.

 :(2)ومف ذلؾ قوؿ أبي نواس 

 اليعاسيب  أحداؽُ  الكأسِ  في ساحةِ   يا عُ رَ قْ يَ  والماءُ احداقيا ، كأفّ  

 : (3)وقولو

 ػػػِرؽُ ػػػػػػػػػػحتَ يفي الجو شياُب ناٍر   ػػػػػػػػػػػػػا زاج يقرعيكأنيا والمِ   

تقديـ آخر يممسو القارئ في قولو )المزاج يقرعيا( )الماء يقرعيا( واألصؿ فيو أف يقوؿ  
وذلؾ  ؛راد اإلشارة إلى قضية مزج الخمرة بالماءأ)يقرع المزاج( )يقرع الماء( ولعؿ الشاعر 

نواس ليست كأي خمرة أبي  طعميا عمى لساف شاربيا، ولكف خمرلمتخفيؼ مف حدتيا وحرقة 
ىي ترفض االمتزاج ولذا يحصؿ القرع رغمًا عنيا، وكأف أبا نواس ىنا يشير إلى نفسو التي 

 في نسبو. اج بأي عنصر آخر وركزت عمى النقاءرفضت االمتز 

                                  

 222، الديواف (1)
 51، نفسو (2)
 279،نفسو (3)
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 :(1)وفي قولو

 واد ػػػػػػػػػػػإذا شجيا َىْونا بماء غ  ىا طوُؿ الدىر فييا يزيدُ  وصفراءَ  

لجودة خمرتو، لذا فإنو يقدـ الزمف عمى الفعؿ الذي  أبي نواس رمزاً  يمثؿ الزمف عند 
ْسف طعميا ية بيف الزمف والخمرة فكمما ازداد عمرىا ازداد معو حُ دة طر يمنحيا رقًة ولطافة فالعبلق

 القياـ بوظيفة مركزية ييدؼ إلىالذي يسعى لو الشاربوف وعمى ذلؾ فإف التقديـ ىنا لطوؿ الدىر،
 ة خمرتو التي أراد.ىو التأكيد عمى لطاففي األبيات و 

 : (2)ومف أمثمة تقديـ الفاعؿ عمى الفعؿ عند مسمـ قولو

 سِ ػػػػػبَ قْ با في مَ الص   وُ مُ لطِ تُ  بٌ لي   يا ػػػػػػػمَ مْ الماء يطُمب حِ و  يان  وكأَ  

  سِ يَ ٍب لوف الشيولة أعْ رَ شْ مُ  فْ عَ    متيا فتبسّ مَ يْ فدارى جَ  تْ مَ يِ جَ  

 :(3)وقولو 

 بػػػػػر مف سمؾ عمى ذىتحدّ  درٌّ    يا و صبيب الماء يقرعيا كأن   

و)ُدر  تحدر( يطمع مسمـ عمى القارئ بالتقديـ في قولو )الماء يطمُب(و)الماء يقرع(  
(تحّدَر و) واألصؿ أف يقوؿ )يطمُب الماء( و)يقرع الماء( خر ، ولكف الشاعر ىنا يشير ىو اآلُدر 

ر الحفاظ عمى جودتيا تصّ  ف الخمرية ال تتـ بسيولة؛ ألاء وىي عممبالم إلى عممية مزج الخمر
المعًا، فيي  اّ ساطعًا، أو در  دو ليباً غوليذا فإف الماء ال يستطيع أف يقيرىا فت،دوف المساس بذلؾ 

ال تخسر خصائصيا التي تتمتع بيا حتى ولو ُمزجت بالماء، وليذا فالماء يطمب منيا ذلؾ طمبًا 
 محافظة عمى خصائصيا. ظم تالمتزاج، حتى إف امتزجت وال يجبرىا عمى ا

                                  

 150،الديواف (1)
 132، نفسو (2)
 209،نفسو (3)
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قو ميمة كانت تجري في ذلؾ الوقت وىي عممية مزج الخمرة ولعؿ الشاعر ىنا يبّيف حقي 
، أو ليطوؿ زمف شربيا، والتمذذ برشفيا رىا القوي عمى شاربيا وكسر حدتيابالماء لمتقميؿ مف أث

ومف ذلؾ ، التي ُعِرفت بيا ذلؾ الوقت لخمرس اوقد أضحى طقسًا ميمًا مف طقو  إلى أبعد مدى،
 :(1)قوؿ مسمـ

 و غزاالبمقمتيْ  وحكى المديرَ   ىا ا سمب الغزالة جيدَ نإبريقُ  

بريقنا إبريقنا سمب( واألصؿ قولو )سمب يجده المتمقي لدى مسمـ في قولو) إتقديـ آخر  
قدـ اإلبريؽ عمى سمب وذلؾ في ف ،حويويجماؿ اإلبريؽ لما  الغزالة( ولعؿ الشاعر ىنا أراد تأكيد

 ،، ولعؿ جماؿ اإلبريؽ يفتح الشيية لشرب ما فيويتخيؿ شكؿ اإلبريؽلمحاولة منو لدفع القارئ 
تشبياف في اتساعيما عيوف الغزاؿ، ولعؿ ىذا األمر  عروقاففيو ذو عنؽ طويؿ ولو في طرفيو 

 تي كانت تُعّد لمشراب. يشير إلى عناية أىؿ ذلؾ الزماف باألباريؽ وصنعيا وخاصة تمؾ ال

ويبلحظ مما سبؽ أف الجمؿ التي حصؿ فييا التقديـ جمؿ اسمية، وىي تقود إلى التسميـ  
شاعر الخمر يواجو الحياة وىموميا بيذا الشراب الذي يجمب السعادة والراحة واليناءة  بأفّ 

ب كميا توحي أو ما يعمؽ بيا مف كأٍس أو ساٍؽ أو بيت لمشر  فإف تقديـ الخمر لذالصاحبو، 
برؤية كؿ مف الشاعريف ليا، وقد أسندت ىِذه األلفاظ إلى أفعاؿ عكست حالة نفسية أو اجتماعية 

فقد تجاوزت النظرة القديمة المتمثمة بحصر وظيفة التقديـ والتأخير بداللتي  وبذلؾأو فكرية، 
 االىتماـ واالختصاص. 

 تقديـ المفعوؿ بو عمى الفاعؿ  -

التركيبي المتمثؿ بتقديـ المفعوؿ بو عمى  االنزياحمسمـ إلى  يعمد أبو نواس ومثمو 
ات تؤثر إيجابيًا االنزياحالفاعؿ، ومثؿ ىذا األمر ُيَعّد التفاتة جميمة يقصدىا الشاعر، ومثؿ ىذه 

القارئ إلى مرحمة المتعة السيما عند تمكنو مف فيـ آلية ىذه بفي النص، فيي مف ناحية تصؿ 
آخر وف د إثراء النص بالعمؿ البيانية والمكامف الفنية التي تتاح لشاعر تيا فيوقيماالنحرافات 

فكرتيا العامة و في القصيدة  األساسوىو إلى ذلؾ يساىـ في جعؿ المتمقي مشدودًا إلى المحور 
 ت ألجميا.التي قيم

                                  

 204،الديواف (1)



315 
 

 :(1)ومف أمثمة ىذا التقديـ قوؿ أبي نواس 

 وبُ ػػػػػػػػعزينٌب وكَ  ينبتْ إف سَ  وما   ُب ػػػػػفيؾ نصي عِ بْ بع ما لمرّ دع الرّ  

 وبُ مُ ػػػػػػػلمثمي في طوؿ الزماِف سَ    ا ػػػػػػػػػػػػػػػػالبابمية إني يولكف سبتن

 وبُ ػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػداـ قا نحو المُ يعُ تنازِ     ةٍ ػػػػػػػػػػيَ بفتْ  تُ يْ رَ ٍف قد سَ جْ دَ  وليمةِ  

 : (2)وقولو

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػاجزَ المِ  ياأصاب في ىاشميّ    ٌب ػػػػػػػػػػلي غزاٌؿ أدي كأَس مزج ال 

 :(3)وقولو 

  اواذػػػػػػػػػػػكمػػػػػػػػػف ىرى بنّ قُ فَ  بؿٌ رُ قطْ     ومقسّ تَ  مف قمبٍ  ؾَ سْ الن   دَ بعَ ما أَ  

 :(4)وقولو

 يُر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا األعاصيولـ تدنس   دٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَ  رىالـ تعتص ةٌ سلف 

 رُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريػػػػػػػػػحْ لمسقي،نِ  معّودٌ    فٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػجِ ما ،مختمؽٌ  اييسقيك 

 :(5)وقولو

 ْس القبَ ءِ وْ بؿ ضَ  حِ بْ الص   ءِ وْ ضَ ال بِ     ػػػْس ػػػػػػػػمَ غَ يا نديمي بِ  يااسقني 

 ْس ػػػػػػػػػػػو حب تاً حْ زمنًا في الدِف ب   ىا ػػػػارُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخمّ  قياعتّ  قيوةً  

 ػػػػػػػػْس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبَ تَ قْ يُ  بشرارٍ  فترامتْ    يا في طاساتِ  الشادفُ يا صب   

                                  

 54،الديواف (1)
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 155، نفسو (3)
 158، نفسو (4)
 235،نفسو (5)



316 
 

 :(1)وقولو 

 ؽُ ػػػػػنَ يا الرّ نانِ في دِ  ياما شابَ    كرٍة سْ ُنْسَقى سلفًا مف بنت د 

 دؽُ ػػػػػػيا الحكأنّ ،ودًا وسُ  اً ر مْ حُ    يا مُ سائِ  طاؼِ في القِ  ىااختارَ  

 :(2)وقولو 

 ىر بعد طوؿ اليديرِ الدّ  حقبةُ      وتْ سَ رَ أخْ  ؽٍ معتّ  داـٍ مف مُ  

 :(3)وقولو

 ماِف جُ  ؽِ وْ طَ مة األعمى بِ م  كَ مُ    اقي بماء رأيتيا السّ  ياإذا شجّ  

عممية رصد ىذه االنحرافات ال تعني شيئًا دوف إيجاد العمؿ المناسبة لذلؾ، وال يكفي  إفّ  
يا كما تعميؿ المناسب لحدوثؿ النصوص المختمفة عمى عّمة واحدة دوف إيجاد الاالعتماد في تحمي

ّدـ لمعناية واالىتماـ مف اؿ قُ قيرى ذلؾ الجرجاني في آلية التقديـ والتأخير إْذ يقوؿ: )ال يكفي أف يُ 
نطبؽ عمى معظـ وىذا الكبلـ ي (4)غير أف يذكر مف أيف كانت تمؾ العناية؟ ولـ كاف أىـ(

 .تحدث في أي نص أدبيات التي االنزياح

مدى ي نواس السابقة عند أب األبياتويبلحظ الدارس لتقديـ المفعوؿ بو عمى الفاعؿ في 
فيي مركز القصائد وبؤرتيا، ومثؿ ىذا  ،فجعميا تتقدـ عمى فاعمييا، عمى فكره سيطرة الخمر

فيي تحمؿ طاقة تعبيرية ،ة يتناسب تمامًا مع الحالة الوجدانية لمشاعر في تجاربو الذاتي االنزياح
مف اإليحاء يمكف لممتأمؿ الكشؼ عنيا، فقد أنَس الشاعر الخمرة ،ووجد فييا عالمو، كما تشغؿ 

ي الحياة التي تمؤل لـ الشاعر وحياتو، وأضحت الخمرة ىالمرأة حياة الرجؿ شغمت الخمرة عا

                                  

 277، الديواف (1)
  229، نفسو (2)
  387،نفسو (3)
 108، دالئؿ اإلعجاز (4)
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، ولذا فيي مقّدمة عمى كيانو، فيي فضاؤه الزماني والمكاني، ومعيا يتراءى كؿ شيء جميؿ لو
 مف سواىا منزلة ومكانة.

إف اتصاؿ الضمائر الدالة عمى الخمرة ىنا تحيؿ عمى داللة معينة يفترضيا التركيب  
والمغة، ولعؿ ذلؾ يكشؼ عف عبلقة خاصة تربط الشاعر بالخمرة. فاالقتراب مف الشيء يعني 

 :(1)االىتماـ بو، وخير مثاؿ عمى ذلؾ قولو 

 عقارُ  افيةٌ ػػػػػػػػػػػػص ؾَ رْ جُ يْ فمـ تَ    بعد الوصؿ أروى  رتؾَ جَ لئف ىَ  

ى باىتماـ حظأروى عنده ال ي رُ جْ يذكر الشاعر في ىذا البيت امرأة اسميا أروى، وىَ 
بيف الفعؿ  اً مكاني ىمية في ىذا البيت، ويجد القارئ أف ىناؾ حيزاً ولـ يعطو أ، خاص مف الشاعر

ا طر الثاني عمى العكس مف ذلؾ إْذ يجد الفعؿ متموًّ تي الشأروى( عمى حيف يأ –والفاعؿ )ىجر 
ة والحميمية التي تقوـ بيف بيعوؿ بو، وىذا يترجـ العبلقة القر بالفاعؿ الذي يفصؿ بينيما المف

ليف الحقؿ األوؿ وييمش المرأة مف خبلؿ حقميف دال، الشاعر وخمرتو، فالشاعر ييتـ بيا
 الوفاء  انة بينما تمثؿ الخمرة عقار(، فأروى تمثؿ الخيمرة )صافيأروى)المرأة( والثانية الخ

 لـ تيجرؾ   تيجرؾ                        

خاصة بعد ما جرى بليا واىتمامو بيا في كؿ أحواليا، و  ولعؿ ىذا يفسر سبب تقديمو 
 :(2)ويؤكد ذلؾ قولو ،و مف محبوبتو وأمو مع

 اُر ػػػػػػػػػػػػفَ سِ انْ  ؾَ ف مف ليمِ وكا    ا العقػػػػػػػػػػػػػػارُ يَ ريحانَ  ؾَ تْ طَ عْ أَ  

 :(3)ومف أمثمة تقديـ المفعوؿ بو عمى الفاعؿ عند مسمـ قولو

 را سَ حَ  دْ قَ  ؿِ يْ الم   يا ورداءُ باكرتُ    ياشاربُ  ـ  اليَ ميُت يُ  راحٍ  سِ أْ وكَ  

                                  

 203،الديواف (1)
 166، نفسو (2)
 215،الديواف (3)
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فمسمـ ىنا يجعؿ مف اليـ شيئًا يموت وسبب موتو ىو الخمرة وشربيا،وىو يريد ىنا  
 كيد عمى فكرة القضاء عمى اليموـ جميعيا دوف استثناء.التأ

ويكشؼ تقديـ المفعوؿ بو عمى الفاعؿ عند مسمـ مدى اىتمامو بالمرأة في كؿ حاالتيا  
 :(1)أكثر مف الخمر كما عند أبي نواس حيث يقوؿ

 الصغارا ب  حِ ي أُ ن  وا   صغيرٌ     مني شاِدٌف ُت ونادبْ رِ شَ  

ُعِرؼ بصغر عمره، ولعؿ في ىذا إشارة إلى اىتماـ  مف يشاركو الشرب شادفٌ  إفّ  
مًا عمييا ليبيف حصوؿ الشاربيف في تمؾ الفترة بالنساء صغيرات السف، وقد جعؿ مف نفسو مقدّ 
ظاىرة  دُ ىذا يؤكّ  ولعؿّ  المنادمة بينيما، ولكنو ىو األعمى منيا درجة ألنو الرجؿ مركز القوة،

فظة عمى منزلتو حتى في مكاف الشرب حيث يفقد المرء إصرار الرجؿ عمى المحا ياجتماعية وى
 .توكؿ ما يمكف أف يحفظ لو عمى كرام

ويبدو اىتماـ مسمـ بالمرأة أكثر، وبكؿ ما يمكف أف يسعدىا ويجمب ليا الفرح، فيو  
 :(2)يا حيث يقوؿ ناتالمتأمؿ ليا في حركاتيا وسك

 بكيف مف ثكؿبتف ي حكى نائحاتٍ    المزماُر يشدو كأنو  ىادَ عَ أسْ و  

ويصبح التقديـ عند مسمـ في بعض أبياتو أمرًا ال داللة لو سوى تحقيؽ غاية موسيقية  
 :(3)ومف ذلؾ قولو

 ادػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيا ػػػػػػػرتػػػػػػّ صػػػػػػػػأو ع   ػػػػػوحٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد نيكانت بع 

 :(4)وقولو 

 اػػػػػاآلف حيف تعاطى القوَس باريي  لي قمٌر  أَس ف أدار الكوقمت : حي 
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فالمتمقي يرى جمااًل موسيقيًا متحققًا في ىذه األبيات سببو التقديـ لممفعوؿ بو عمى  
 الفاعؿ.

 تقديـ شبو الجممة -

أسموبية يقصدىا الشعراء، وىي تتمثؿ في تكثيؼ  ا التقديـ تحقيؽ لقيمةإف في مثؿ ىذ 
ي لمتعبير ،عف طريؽ خمؽ بنية تتداخؿ فييا العبلقات وتتبادؿ فييا التفاعبلت، المستوى الجمال

،وال يتجاوز ىذا التقديـ اإليقاع الموسيقي الذي ينظـ (1)ببنية تستمد قيمتيا مف النحو اإلبداعي
مف التناسؽ والتماثؿ. والشاعر يسعى إلى مخاطبة وجداف المتمقي  اً دأبيات القصيدة، فيحقؽ ُبع

دـ شبو الجممة عمى المبتدأ أو إلى تجاوز التنسيؽ المألوؼ لمغة، فيق أإحساسو، فيمج ّس بما يم
دراؾ ما في ىذا التبايف ، ويتالنواسخ أخبار رؾ لممتمقي فرصة رد الجممة إلى بنيتيا العميقة وا 

والتجاوز مف قيـ جمالية، السيما إذا كاف ىذا التقديـ مقصودًا بذاتو، يقتضيو غرٌض ببلغي أو 
 .(2)داع مف دواعييا

 :(3)ومف أمثمة تقديـ شبو الجممة قوؿ أبي نواس

 ؽُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنِ  ومنطؽٌ ،إال حديٌث    ةٌ شَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي مجمٍس ليس فيو فاحِ  

 :(4)وقولو 

 اح إفطاراب الرّ رْ شُ لما انتظرت بِ   عدني سْ في الراح يُ  لو كاف لي سكفٌ  

 : (5)وقولو

 ارػػػػػػػفمباِدٌر راعو شخٌص بإن  فو شيٌب حاف جاٌف خمفي حمبة ال 
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ط اإلضاءة عميو أبا نواس ميتـ بالمكاف، لذا فيو يقدمو في مثؿ ىذه األبيات ويسمّ  إفّ  
جمى كؿ أشكاؿ المتعة ، فيقدميا الشاعر صورًا ؤرة مركزية في النص، ففي المكاف تتليعطيو ب

 :(1)متنوعة في خمرياتو. ومف ذلؾ قولو

 تاج الباسقاتِ ػػػػػػػػػػػػػػولكف مف ن   ؿٌ حْ ػػػػػػػػػػػنا خمٌر وليس بَخْمِر نَ ل 

 :(2)وقولو

 حالِة والِخْطرُ ػػػػوال راعيا نزو الف   سخميا  ال يدرؾ الذئبُ  ةٌ مَ جْ لنا ىَ  

يظير لممتمقي تقديـ )لنا( في ىذه األبيات عمى المبتدأ )خمٌر( )ىجمة(، ويبدو أف  
براز مكانتيا الشاعرة  ود ذاتيريد تأكي الشاعر وذلؾ مف خبلؿ استخداـ  ،في النص الشعري وا 

عمى القارئ المغزى مف قولو خمٌر، فيو  ولو )لنا( ولـ يقؿ )لي(، وال يخفىالضمير الجمعي بق
رؾ في دْ رة التي تُ و بأجود أنواع الخمور،كما ال يخفى عميو أيضًا تمؾ الروح الساخنفس يخّص 

انيا، فيو يمتمؾ قدحًا ضخمًا يشرب يسخر الشاعر مف حياة الصحراء وسكّ البيت الثاني، حيث 
بو الخمر، وىذا القدح في مأمف مف الذئاب التي تأكؿ صغار الشاة، ومف فحوؿ اإلبؿ القوية التي 

مف يقترب منيا، إضافة إلى ذلؾ فإف أبا نواس يرى أف عبلقة حميمة عمى يشكؿ ىيجانيا خطرًا 
 فييا تداخؿ الذات والموضوع. بموضوعو، عبلقة يتراءى تربط الشاعر يجب أف 

 :(3)ومف أمثمة تقديـ شبو الجممة عند أبي نواس أيضًا قولو 

، ليا في الكأس رائحةٌ    ػػػػػػػػاحِ فّ تحكي لمف ناؿ منيا ريح تُ   مف بنت كرـٍ

 :(4)وقولو 

  ؿِ صَ فْ ه بالمِ ذُ خْ وأَ ، عاسِ ُض الن  بْ قَ   ػػػو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػليا دبيٌب في العظاـ كأنّ و  
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 :(1)وقولو 

 ػػػػػػػػوبُ مُ سَ  مافِ في طوؿ الزّ  لمثميَ   ػػػػػػا ػػػػػػػػيػػػػػػإنّ  ،ةني البابميّ تْ بَ سَ  ولكفْ  

 خياٌؿ ليا بيف الػػػػػػػػػػػػػػعظاـ دبيبُ    ألنيا عنيا في المزاجِ  جفا الماءُ  

 أديبُ  ،ػػػػػػػػػػػػػػػو عقٌؿ ُيَعد  فميس لػ   قت بوإذا ذاقيا مف ذاقيػػػػػػا حمّ  

ليا مف تأثير  وذلؾ لبياف صفات خمرتو وما؛بتقديـ شبو الجممة  ويبدو أبو نواس ميتماً  
تيا تختص بيا وىي طيُب الرائحة، ايا، فيقدـ )ليا( عمى )رائحة( ليؤكد صفة مف صفيعمى شارب

تحدثو ىذه الخمرة عمى شاربيا .ويجد ليبّيف مدى قوة التأثير الذي ؛ ثـ يقدـ)ليا( عمى )دبيُب(
أكيد رقة خمرتو تالشاعر ىنا ميتـٌ ب القارئ مثؿ ىذا التقديـ في األبيات التي تمييا، وكأفّ 

 فاء؛ لتمارس تأثيرىا القوي، والا مف الولوج بيف العظاـ في خفة وختيا،ىذه الرقة التي تمكنيولطاف
تصويرىا، مما يجعميا شديدة المبلئمة لمداللة و  في قوة جرسيايخفى ما لكممة )دبيب( مف خاصية 

ف كانت تتقدـ بيا خطوة في طريؽ التأثير حيف  األصمية التي يقدميا البيت وىي الرقة والمطافة، وا 
ر الشاعر ذائؽ تسري بيف العظاـ وقد ميدت ىذه الصورة لما جاء في البيت التالي حيث يصوّ 

نطمؽ في عالـ مف الخياؿ َبْعَد أف مومو وآالمو، فاعالمو األرضي بي ؽ مرتفعًا عفالخمر وقد حمّ 
ف كاف أديبًا واسع الثقافة، وتحميؽ و الذي يشده إلى الواقع األرضي، يغيَب عقم حدث لو ذلؾ وا 

أمٌر يمح عميو أبو نواس في خمرياتو حيف  وسييا بعيدًا عف الواقع أو ىروبًا مف ىمومتالخمر بمح
 يتحدث عف أثرىا.

لمثمي في طوؿ الزماف سموب( لوجد تأمؿ البيت األوؿ في قولو )إنيا  القارئ ولو أعاد 
ميو وعمى أمثالو عر وحده، بؿ عاإصرار الشاعر عمى سمطاف خمرتو وقوة تأثيرىا ال عمى الش

التأكيديف  غة المبالغة )سموب(، وبيفرؼ التوكيد إّف، يتبعو تأكيد آخر بصيفي ذلؾ ح مستخدماً 
)لمثمي( واألزماف) في طوؿ الزماف(، وىو يحرص عمى إبراز  عموـ التأثير عمى األشخاص
عي لمجممة )إنيا سموٌب لمثمي في ر عنو اىتماما بو، فالترتيب الطبعموـ التأثير حتى ليقدـ ما يعبّ 

يؿ لمفكرة سمة فنية جاءت أثرا والتعم .طوؿ الزماف(، ولعؿ الشاعر ىنا يعمؿ وقوعو في أسرىا
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الكبلـ، ولـ يكف أبو نواس بمنأى عف ىذا الجو الثقافي، بؿ كاف المنطؽ ونشاط عمـ  الزدىار
ومف . خالطة المتكمميف السيما المعتزلةشديد القرب منو، قوي التأثر بو؛ لما عرؼ عنو مف م

 :(1)أمثمة التقديـ والتأخير عند مسمـ قولو 

 ىى بيا األعوادُ زْ تُ      ػػػػػػاةٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػعندنا فتػػػػػػػػو  

 ػػطادُ ػبطرفو يصػػػ     ػػػػػػزاؿٌ ػػػػػػػػػػػػػػػندنا غػػػوع 

 ػػػرادُ ػػػػػػػػعيـ واإليػػػػػ  )ـ(  ػنّ ػػو إصدار الػمف كفّ  

 دُ اقػػػتّ صرفًا ليا ا    ػػػػػاػػػػػػفمـ يزؿ يسقين 

 ػػادُ ػػلو وسػػػ يكفّ     ثنى صريعػًا ناتى ح 

 ادُ في سوقيـ أقي    ػػػا ػػػػػػػكأف شاربييػػػػ 

و( عمى )إصدار ـ الشاعر )عندنا( عمى )فتاة( و)عندنا( عمى )غزاؿ( و)مف كفّ يقدّ  
شير إلى األحواؿ لذي نالوه في ىذا المكاف، وىو يالنعيـ(، ويبدو الشاعر ىنا ميتمًا ببياف النعيـ ا

 :(2)التي عم ت ذلؾ المكاف ولكنيـ تميزوا دوف غيرىـ بيذه المتع ومف ذلؾ قولو

  ػدُ ػػػفو يصيػطرْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاٌؿ ػػػوعندنا غػ 

 غريدُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػصياحيا ت   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٌر مف فوقيـ أطي 

 دُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنباتيا نضيػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافٌ نػػػوتحتيـ جِ  

 ػودُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوزاِمٌر وع    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼٌ وعندىـ دف 

المختمفة )عند، فوؽ، تحت( ليدؿ عمى الجمسة  ونبلحظ في ىذا المقطع استخداـ الظروؼ      
لى  لى أسفؿ وا  الرومانسية الخاصة التي تحيط بمكانيـ دوف غيرىـ، فحيث ما التفت إلى أعمى وا 

ر ومف معو نظرىـ وىـ يتناولوف شراب الخمر الجوار تجد المتعة والنعيـ المتداخؿ، فيمتع الشاع

                                  

 241،الديواف (1)
 197، نفسو (2)
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برؤية فتاة رشيقة التي تصيد قموبيـ بنظراتيا والطيور تؤنس أذنو بأطيب االنغاـ وأعذب األلحاف 
ويفترشوف أرضًا خضراء يحيط بيـ اآلالت الموسيقية التي تشدوا أجمؿ األنغاـ وقد تبلئمت ىذه 

 واتباع الغريزة التي يريدونيا. األجواء الرومانسية مع ميوليـ لميو والمعب 

 :(1)ومف ذلؾ قولو

 دامت وعيٌش ما يريد زواال   ػػػذة ػػػػػػػبأنواع النعيـ ولػػػ واوخمّ  

 ت لو أغصانيف ظػػػلالمَ عِ جُ    ٌؿ في مجمٍس بيف الكرـو مظمّ  

 غزالف وحٍش يرتعيف رماال   ػػا ػػػيػػولدييـ حور القياف كأنّ  

 يت في دنيا أحػػػػواال قد ُخمّ    ة ػػػػػػػػػػػية شمسػػػولدييـ كرخيّ  

خمرتو بتغير ألوانيا، وصدى  َتغير أحواؿوأحيانًا ما يكوف التقديـ عنده ليشد انتباه القارئ نحو 
 :(2) فيقوؿ فعاليتيا عمى شاربيا في جميع أحواليا

 بُ يِ تَ مْ تَ  ارِ ييا شراَر النّ ف كأفّ    تْ جَ ُمزِ  إفْ  صفراءَ  زتْ رَ بَ  فْ إِ  حمراءَ  

 :(3)وقولو 

 ا ُمِزجَت ُورُس ػػػػػػػػوىي إذا م   ػػػػػٌة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػقوتيا في الكأس ياكأنّ  

دوف مسوغ إذا كاف التقديـ متصبًل بتمؾ المرأة التي تجذب مسممًا ويصبح التقديـ الزمًا  
 :(4)إلييا وتدفعو إلى البوح بكؿ أسراره فيقوؿ

 وال تسأليني وأسألي الكأس عف أمري  ػػػرِ مْ خَ ال الراح ساقيةَ  ديرى عمىّ أ 

 ػػػريحتى أطمعتؾ عمى سػػػ   لِؾ الكأُس  ر الحشاؾ بي قد أظيرت مضمَ كأنّ  

                                  

 202، نفسو (1)
 227، الديواف (2)
 279، نفسو (3)
 103،نفسو (4)
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 فالكأس عنده ليا دوف غيرىا، وسعادتو تكوف معيا ومع الكأس سويًا. 

 االلتفات -

مف الغيبة  ُيَعّد االلتفات سمة أسموبية تعيف عمى تحوالت مختمفة في الخطاب،كاالنتقاؿ 
إلى الخطاب أو العكس، أو التحوؿ في األزمنة مف الفعؿ المضارع إلى األمر، أو العكس أو 
العدوؿ عف فعؿ ماٍض إلى أمر، أو اإلخبار عف الفعؿ الماضي بالمستقبؿ، أو العكس، وال تفيـ 

الُمراد، إْذ  ي ضوء السياؽ المغوي، الذي يرجع إليو وحده لتحديد طبيعة المعنىالت إال فىذه التحو 
بالقوة يتحدد ـ ضمنًا، وىو معنى يَ فْ المعنى قد يتجاوز الكبلـ المرسوـ أماـ القارئ إلى آخر يُ  إفّ 

 .(1)البلكمية وذلؾ بتعبير جوف الينز 

" وتمؾ عمى عادة افتنانيـ  وقد تحدث أحمد مطموب عف اىتماـ العرب بااللتفات قائبًل: 
إذا ُنِقَؿ مف أسموب إلى أسموب كاف ذلؾ أحسف تطرية  في الكبلـ وتصرفيـ فيو،وألف الكبلـ

يقاظًا لئلصغاء إليو مف إجرائو عمى أسموبٍ   .(2) "،وقد تختص مواقعو بفوائدواحدٍ  لنشاط السامع وا 

سماعيؿ إلى االلتفات نظرة ثاقبة، إْذ لـ يعد االلتفات عنده حيمة مف إوقد نظر عز الديف  
ما يحدث فيو مف انحراؼ لمنسؽ أو انتقاؿ في اإليراد  ألفّ  حيؿ جذب اىتماـ المتمقي وتشويقو؛

الكبلمي مف صيغة إلى صيغة ليس انتقااًل استطراديًا مثبل، وليس تعميقًا طريفًا عمى ما قيؿ أو ما 
نفس المتمقي والترويح  تسميةحدث، وليس استشيادًا بطرفة أو ممحة، أو ما شابو ذلؾ مف وسائؿ 

نما ينحصر األمر  في بياف معنى عمى قدر كبير مف الرىافة والخفاء، ال يمفت المتمقي عنو، وا 
و القارئ ينتب ماإليو أو إلى البحث عنو إال إدراكو لمتغير الحادث في النسؽ المغوي لمخطاب، وقمّ 

 .(3)إلى  ىذا التغير، ودوف ذلؾ اإلدراؾ يظؿ ذلؾ المعنى مختفيًا وغائباً 

 وجماليًا في آف تفاتي وسيمة إلغناء النص داللياً وبمثؿ ىذا الفيـ يصبح األسموب االل 
ف تشعراف بنمطية األسموب وآلية التفسير مع عاد فكرتي اإلمتاع والتشويؽ المتيواحٍد، فقد تـ استب

 ة عند الشاعر.ية لمنص تساعد عمى إبراز رؤى خبلقأف القصد منو إعطاء حيو 

 

                                  

 226، تر: عباس الوىاب، المغة والمعنى والسياؽينظر:  (1)
 223/ 1، معجـ النقد العربي القديـينظر: (2)
 905، راءة جديدة لتراثنا النقديقجماليات االلتفات في بحث ضمف كتاب ، (3)
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                                ؿ فعااأل -

ة الزمف النحوي في الماضي والمضارع واألمر، وقد زخرت خمريات أبي نواس ىوي دتتحد
الخاصة ويتنوع  ومسمـ بعدد كبير مف األفعاؿ، إال أف كبًل منيما يستخدـ األفعاؿ بطريقتو

  فييا بناًء عمى ىدفو المراد مف قصيدتو

 :(1)ومف أمثمة ذلؾ قوؿ أبي نواس  

 ميػنػػػػػػػػػػا ثواْسػقنػا ُنْعطَؾ الثّنػاَء ال    ػاػػػػػػػػػػػػػػػػَبميَنػػػَغّننا بالّطموِؿ كيَؼ 
 َيتَػمّنى ُمػَخّيػٌر أْف يكػػػػػػػػػوَنػػػػػػػػػػػا    يءٍ ػػػػيا كّؿ شػػػػػػػػػِمْف ُسلٍؼ كأنّ 

ـَ من  ػػػػػػػػػا وَتَبّقى ُلباُبيا المْكُنوَنػػػػػػػػػػػػػػ   ػا ػػػػػػػػيػػػػػػػأَكَؿ الّدْىػُر ما َتَجَس
  اَيْمَنُع الَكؼ  ما ُيبيُح العيػػػػػػػػػػػػػػػػونَ    اءٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفإذا ما اْجَتَمْيَتيا، َفَيبَ 
ـّ ُشّجْت، فاسَتْضحك  لْو َتَجّمْعَف في َيٍد الْقُتنيَنػػػػػػا     عف آلٍؿ  ػتْ ث
 يديَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أُبروُجيا  جاِرياٌت،   ػوـٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي كؤوٍس كأّنيف ُنػج

 فإذا ما َغَرْبَف َيْغُرْبَف ِفيَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    ا،ػػػػػػػػػػػػػػػطاِلعاٍت مَع الّسقاةِ  عَمين
 ُقمَت قْوـٌ، مف ِقّرةٍ ، َيْصطموَنػا    بعيدٍ  فمْرَب حْوَليا ػلْو تَرى الش  
 ناِعماٍت َيزيُدىا الَغْمُز ِليَنػػػػػػػػػػػػػػػػا    افٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُرىا ِبَبػنػػػػػػػػو َغػزَاٍؿ ُيػدي

 ػػػػػا يتُرُؾ الْقمَب لمّسُروِر َخديَنػػػػػػػػػػ   اٍب،ػػػػػػػػػػػػي بُرضػػػػػػكّمما ِشْئُت َعّمن
ـَ لي،  ِعْفتُػُو ُمػْكَرىا ، وِخػفُت األميػنػا    أّني رَ ػػيػغَ ذاَؾ عَيٌش لْو دا

 واْنُقر الّدّؼ، إّنُو ُيْمِييَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    اػػػػػػػػػػػاَف أْف َتْسقيػنػالكأَس ح أِدرِ 
 ػاػػػػػػػػػػَرةً  وَيمينػػػػػػأُس َيسْ ػػػػػكػػػػػػػػػَداَرِت ال   إذا ماوِؿ ػػػػػػػػػمػػػػػػوَدِع الّذْكَر لمطّ 

نا، بًا موضوعيًا لمزمف النحوي،)غنّ حوى البيت األوؿ مجموعة مف األفعاؿ تـ ترتيبيا ترتي
بمينا، نعطؾ(. وىذه األفعاؿ تحيؿ القارئ عمى أزمنة مختمفة وىي األمر، الماضي، المضارع، 

ألف األبيات التي تمييا تضيؼ إلييا معاني ؛وىي تختزؿ البعد الداللي لمقصيدة كميا وتختصرىا
ذا كانت األطبل ترتبط بزمني المضارع واألمر، مما  مرؿ ترتبط بالزمف الماضي،فإف الخجديدة، وا 

                                  

 373، الديواف (1)
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يمنحيا استمرارية وتوىجًا، يفعبلف في الشاعر ويدمناف الحضور في بنيتو النفسية، وال ييتـ 
الشاعر بالماضي، فيو ليس مف معالـ الحضارة العباسية، بؿ ىو مف معالـ حضارة البادية، التي 

وىما  ،ف القارئ عمى الحاضر والمستقبؿينفر منيا الشاعر، ويبقى المضارع واألمر المذاف يحيبل
المذاف يشكبلف لحظة لمتممؾ وممارسة الفعؿ االجتماعي،ويضيؼ الماضي والمضارع عمى البيت 

 األوؿ تنويعًا ويمنحانو جمالية تكسر رتابة الزماف النحوي الموسيقية.

ا بيف الماضي والمضارع مف جية واألمر مف جية أخرى، فإذا كان سوىناؾ فرؽ أسا 
يحيبلف عمى عوالـ معينة، فإف األمر أقرب إلى الدعوة إلى ممارسة المذة،متمثمة في شرب الخمرة 

كثر وضوحًا أاألمر والمذة  قنا( فالعبلقة بيفنا واسوذلؾ مف خبلؿ األفعاؿ )غنّ  وسماع الغناء
ر، ينا، انقالقصيدة بقولو )أدر ،تسق وداللة مف تمؾ التي تربط بيف المضارع واألمر لذا فيو يختـ

 يميينا(.

 :(1)ومف أمثمة االلتفات عند مسمـ قولو 

 ػػػاػػمف ينادييػػػػػػ صداىا يعْ يُ  اءَ صمُ   اذلتي في الخمر ِمػػف أذفٍ أمكنُت ع

 اآلف حيف تعاطى القوس بارييػػػػػػػا   لي قمػػػػػػػٌر  وقمُت حيف أدار الكأَس  

 ػػػػػاػػػػفًا ويعطييػػػػػػرْ ىا صِ أخذُ يَ وحيف   حيف يمزُجػيػػػا  ااِس كفّ النّ  يا أممحَ  

 ػػػػاػػػػػػػػػػػػػكذا فأدرىا بيننا إييػػػػػػػػػػػػػفيا  يلئمػػػيػػػا  منيا عمى َحد   قد قمتُ  

 ػػػػػاػتجري في مجارييػػػػ عينيؾَ  فإفّ    لأللباب سالبػػػػػػةً  كانت الخمرُ  فْ إ 

 يػػػػػػػػػػابيعندي حيف تص منؾ نظرةً   يػا سّياف كأٌس مف الصيباء أشربُ  

 ػػػػػػػػاػػػػػى معانييػػػػػػػػػػبمفِظ واِحدٍة شتّ    السحػػر ناطقةٌ  ؾ صفاتُ في مقمتيْ  

 يايسًا ما تمنّ ػػػػفتصدؽ الكأس  نفػ  ى بسكرتيا حظلعمؾ أف ت شربْ فا 

                                  

 216، الديواف (1)
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 يمتفت الشاعر مف الفعؿ الماضي إلى الفعؿ المضارع إلى فعؿ األمر في تنوع يقود إلى 
القارئ إلى نتيجة مفادىا، أف الشاعر يقرف بيف الحدث والفعؿ الماضي، واألثر والفعؿ المضارع 

اؿ قادت القارئ مواالستمرار وفعؿ األمر، فقد خصص الشاعر الفعؿ الماضي لمحديث عف أع
إلى محور النص الرئيس حيث الشرُب وأثاره فبدأ بقولو )أمكنت، قمت، أدار، تعاطى( ،ليصؿ إلى 

 شرب(.، يعطي، أشرب( وصواًل إلى قولو )او )يمزج، يأخذقول

إّف مسممًا يستخدـ الفعؿ الماضي لوصؼ الحدث ونتائجو، ويستخدـ المضارع ليضفي  
يؼ فعؿ األمر إلى النص داللة الرغبة في يضاء، و ية والبقر ى النص نوعًا مف االستمراعم

يبلحقو كما عند   ليتخمص مف ىـ  لذي يسعى إليو، الاستمرار الشرب ليحظى صاحبيا بالسكر ا
أبي نواس بؿ ىو يسعى لسعادة النفس البشرية، وتحقيؽ لذتيا فالخمرة إحدى السبؿ التي تقود إلى 

 المذة كما يرى مسمـ.

 الضمائر -

كئ كّؿ مسمـ حضورًا واسعًا، إْذ يتو نواس ؿ استخداـ الضمير في خمريات أبي يشكّ  
شبكة تقاببلت بيف انواع الضمائر المختمفة ومنيا ضمائر  اليكونواضحًا ، منيما عمييا اتكاءً 

ا وتكشؼ عف أطراؼ مالمتكمـ والخطاب والغيبة، إْذ تقوـ ىذه الضمائر بدور جمّي في شعرى
ستدعي الشعر عندىما ،كما تكشؼ تمؾ براف عنيا، وطبيعة المواقؼ التي تالرؤية التي يع

الخمري والكشؼ  مافي عالمي مامتعبير عف غرضيف لفية التي يختارىا الشاعراالضمائر عف الكي
 عف دالالتو.

ف لمقارئ أف الغالبية العظمى يقصد يّ تبيَ  وعند متابعة ىذه الضمائر في ىذه الخمريات، 
 -بيا أطراؼ ثبلثة وىي :

 الطرؼ األوؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ< الشاعر نفسو 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ< الخمرة وما يتعمؽ بياالطرؼ الثاني ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 الطرؼ الثالث ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ< الساقي أو الجارية 
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 :(1)ومف األمثمة التي يمكف الوقوؼ عندىا لمتحوؿ في الضمائر قوؿ أبي نواس  

ـْ تيػُجػْرَؾ صػافَيػةٌ  ُعػقػػػػػػ  لئف ىَجرْتؾ، بعد الَوْصؿ، أْرَوى ،  ػارُ فم

 كعيِف الػديِؾ يعموىا احػمػػػػػػػػَرارُ    فػخْذىا مف بناِت الكْرـِ ، ِصػْرفػًا ، 

 ِكػػبػػػػػػػػػػػارُ  تػػَولّػَد منػُيػمػا ُدَررٌ    ػػاءٍ ػػػػػػػػػػػػػشػػرابًا ، إْف تُػزاِوْجػُو بػمػ

  ػػػػػػػارُ بماٍء، ال ولـ تْمَذْعو نػػػػػػػػػ   طبيُخ الشمِس، لـ تْطُبْخُو ِقْدرٌ 

  أنوِشْرواَف تت ِجُر الّتَجػػػػػػػػػػػػػػػارُ    عمى أمثػاليا كػانْت ِلػِكػْسػرى

 الُخمػارُ  تَػَطػاَيػَر عػْف َمػَفػػاِصػػِموِ    إذا المْخػمػوُر بػاكػَرَىػا ثػلثًا،

 ػدارُ ػػػػػػػػػػػفػقػد وافػانَي القػَدُح المػػػػ   وَىػاِت فػَغػّنني بيتي ُنَصْيػٍب ،

 لػقػمُت بػنػفػسَي الن ػشُء الّصغػارُ    ولوال أْف يقػاَؿ صػَبػا ُنػَصػْيػٌب،

 إذا ُظِمَمْت، فميَس ليا انِتَصػػػػػػارُ    بنفسَي كّؿ مْيُضوـٍ حشاَىا،

لضمير اوأناب عف ذكرىا بالصفات،و  ،األبيات لـ يصرح أبو نواس بالخمرفي ىذه 
ىذا يقود  فألمفعوليا، وىذا يعد أقوى مف ذكر المفردة ذاتيا )الغائب( الياء، فضبل عف طقوسيا و 

ئر، منيا ما النص ثبلثة ضمافي إلى تشكؿ ثنائية الحضور والغياب في األبيات، حيث تتوزع 
ومعظمو ضمير غيبة مف مثؿ قولو )فخذىا، شرابًا إف تزاوجو، باكرىا( ومنيا ما  يخص الخمر

 ،ومنيا ما تعمؽ بالساقي أو المغنيرؾ، فخذىا، ىجرتؾ تيج يخص مخاطب أبي نواس مف مثؿ
والمخاطب استغرقت األبيات الستة األولى في حيف  الضمائر الخاصة بالخمر ويبلحظ القارئ أفّ 

ني(، ومثؿ ىذا االنتقاؿ في نغصوت الشاعر )ضميره( لـ يظير إال في البيت السابع)وىات ف أفّ 
 صير معًا صوت أبي نواس.د الضمائر واألصوات لتالضمائر يشير إلى توحّ 

                                  

 203، الديواف (1)
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المخاطب الذي أوىمو بو أبو نواس في األبيات السابقة  والقارئ ليذه األبيات يدرؾ أفّ 
ليس سوى أبي نواس ذاتو، فيو الذي ىجرتو أروى )وىذا دليؿ عمى عبلقتو المضطربة مع 

يجد فييا ل؛ )وقد شاعت في تمؾ الفترة(الخمر ى نفسو ويعزييا باالنصراؼ إلىالنساء،وىو يسمّ 
الدارس يظفر بثنائية جديدة عمى مستوى الضمير : أنا/ أنت والتي فالرجؿ تعويضا عف المرأة(، 

ثنائية  تستحيؿ في نياية األمر إلى التوحد واالنصيار في ضمير واحد وىو )أنا(، وبالتالي فإفّ 
)أنا/ أنت(  ى حضور، في حيف استحالت ثنائيةقد استحالت إل المتعمقة بالخمر الحضور والغياب

الحضور، وىذا الحموؿ  األنا في وتحؿ ،األنا إلى صوت واحد وىو )أنا( وبذلؾ يحؿ الحضور في
فييا  االنزياحفإف ىذا التحوؿ في الضمائر و  لذاىو الذي يعطي النتيجة التالية )أنا المخمور(، 

مرة تتحقؽ في النص أي ىو المخمور، ففي عالـ الخ يّ قاد إلى أف يكوف أبو نواس ىو المعن
ذاتو، فيي بمثابة ينبوع التحوالت التي تتضمف الشكؿ الذي يتطمع إليو ىوى الشاعر وجموح 
خيالو، وىذا التحوؿ وجموح الخياؿ قد مارسو الشاعر عمى تشكيؿ وحدات النص سواء مف خبلؿ 

 سيطر عميو األسموب اإلنشائي،وقد أضاؼ ذلؾيالضمائر وتحوالتيا أو مف خبلؿ التركيب الذي 
معو تواصبًل، ومف أمثمة ذلؾ أسموب الشرط الذي يغطي  جماليًا جذب المتمقي نحوه وأحدث ُبْعداً 

 معرفة جوابو مف مثؿ:نحو ير المتمقي ثجزءًا ىامًا مف فضاء النص ي

 ربة بيف الشاعر و مف يحبطمعبلقة المضل: إشارة لئف ىجرتؾ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ فمـ تيجرؾ

 شارة إلى طقس مف طقوسإولعؿ في ىذا البيت :تولد منيا  ػ  زاوجو بماء ػ ػشرابًا إف ت
 ليا. الخمرة بالماء ألف في ذلؾ قتبلً  مزجالخمرة وىو االبتعاد عف 

ولعؿ استعماؿ ضمير المخاطب في بداية القصيدة والتحوؿ عنو جعؿ القارئ يدخؿ في 
القصيدة ما لـ  لعبة الخطاب ليصبح جزءًا مف النص، وبالتالي فيو ال يستطيع فيـ مغزى

يستحضر الجو الخمري الذي يتحدث عنو الشاعر، حيث يبدو النص كأس خمر، وكؿ بيت رشفة 
منو ومثمما يتريث الشارب بيف رشفة وأخرى، فعمى القارئ أف يتأمؿ كؿ بيت قبؿ أف يجتازه إلى 

ذلؾ مرده إلى  البيت الذي يميو، ولكف القارئ يظؿ متصبًل بالقصيدة مف بدايتيا إلى نيايتيا، ولعؿ
 تمؾ الحركة الدائرية في النص والتنوع في الضمائر مع قوة األثر فييا.
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 :(1)ومف أمثمة التحوؿ في الضمائر عند مسمـ قولػػو

 دراػػػػػػػػػػػػػيا الببُ سِ ناجي البدر أحْ أوطورًا   ػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػيػػر طورًا حديثَ دْ البَ  ر  سِ فبت  أُ 

 ػراػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىْ الز   ـَ جُ نْ و األَ ائممْ في ظَ  عُ د  وَ يُ   جى الػػػػػػد   ؼَ شِ كَ نْ مُ  إلى أف رأيُت الميؿَ 

 ػراػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقة ِبكْ تّ عَ يا ىذا مُ يَ قِ سْ ألَِ   ػػػػا ػػػػػػػيػػػػػػفاشرب وىاتِ  تَ نْ خذاىا فأما أَ 

 ػراػػػػػػػُب الخمػػػػرَ ال أشْ  آليتُ  ي امرؤٌ فإنّ   طرفيا وىات اسقني مف طرفيا خمرَ 

 رافْ ػػػػػػػقر الػػػػعُ باألنِس وال وأىوى ظباءَ   اػػػػػػػػػػػػػبو والص  يْ الم   رَ ظَ نْ ني مَ يْ عَ أروُد بَ 

 ػيراػػػػػػنسبتيا النػػػػػػػ إذا نسبت لـ تعدُ   ػػػػػاػػػػػػػػػػػيػػػػػػأبوىا حميمُ  بنت مجوسيّ وَ 

 راػػدْ ر الخِ بَ العنْ  ةَ يَ كْ دى نَ عْ تُ ضي فَ وُتغْ   ىػػػا رَ دْ ي خِ دي جوىر الحمعْ تجيش فتُ 

 ير والعصراالظ   ؼُ رِ عْ إلييا الذي ال يَ   ػػػػػػػػـ ػػػػػػػيػػػػحب  ىا وأَ دَ نْ دامى عِ الن   أخص  

 يا الميػػػراوُسقت ليا عنيـ إلى ربّ   ػػػػػػا ػػػػػػػػابيا فأتوا بيػػػػػػػػطّ بعثُت ليا خُ 

 ػػػػػػػراػػػػػػػػػػػـ شبػػػػػػػػويبعدى يـ فتراً يقربّ   ػػػاػػػودىػػجحًا منيـ في وما زاؿ خوف

 ػػرا ػػػػػػقت حججًا عشػػػػػػػتّ رة قد عُ مخدّ   ػػػػػػػػا ػػػػػػػػإلى أف تلقوىا بخاتـ ربيػػػػػػ

 ػػػراصفػادي مف لونياججلبيب كال  ػػػو ػعارت بنانػػػػػاقي أيا السّ إذا مسّ 

 دراػػػارت لو قمبًا وصار ليا صػػفص  ػوٌؼ ػػالموف أجػػػػػػ رُ غبا أأناخ عميي

 ػراػػػػرًا وتقتميـ مكػػػػػػػػػػػػػػدونيا قيييص    يا رىينػػػػػػػةٌ دامى في يديْ قموب النّ 

، أناجي،رأيت، اسقني(،  يبدأ الشاعر ىذه األبيات الخمرية بضمير المتكمـ حيث قولو )بتُّ
الحضور الذي ىو الوسيمة لمولوج إلى النص الشعري، حيث يحكي  وىذه تقنية سردية تعكس

 حيث يح إلى موضوع الخمرو مر ولكنّ  سريعاً  ي كاف يغازليا، ثـ انتقؿ انتقاالً قصتو مع المرأة الت

                                  

 49- 45،الديواف (1)
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)اشرب،ىات(، وىذا يشير إلى عممية المشاركة في  المخاطبؿ إلى ضمائر بدأ الخطاب يتحوّ 
ىذا التحوؿ في الضمائر يوحي بعممية  شخص واحد، كما أفّ تصارىا عمى قمجمس الشرب وعدـ ا

 تبادؿ الكؤوس ومرورىا بيف الشاربيف .

مف مثؿ  دًا مف الضمائر الدالة عمى الخمروبعد ىذا التحوؿ يأتي الشاعر ليستخدـ عد
يا أصبحت العنصر الحاضر في نّ أرىا، خطابيا، يدييا( ،وىذا يشير إلى خدقولو )أبوىا، 

الضمائر  مجمس الشرب، ويختفي حضور الشاعر في ىذه األبيات، ويبدو أفّ في و قصيدتو، 
يا عنصر التسمية الثاني بعد المرأة، أو الذي يكوف ألنّ  ؛قد مؤلت جو النص الدالة عمى الخمر

 موجودًا حيث تكوف المرأة موجودة.

مع العائد عمى الج يفالشاعر عمى القارئ بضمير المتكمم وبعد عدد مف األبيات يطؿّ 
وشربيا،  ؤلت نفوسيـ فرحًا وسرورًا بالخمرالمشاركيف لو في ىذا المجمس ليصؼ حالتيـ وقد امت

ولـ يمنحيـ إياىا  ،يـ قد نالوىا بعد سعي حثيث وطمب شديد مف بائع ساوميـ عميياخاصة وأنّ 
وس ساد نفإال بعد أف دفعوا ضعؼ ثمنيا، ولعؿ ىذا يشير إلى واقع اجتماعي ارتبط بالطمع الذي 

 ىورغبتيـ في الحصوؿ عموكثرة الطمب عمييا الذي ضاعؼ ثمنيا،  بائعي الخمر تمؾ الفترة
  :(1)مردود مادي مف خبلؿ المساومة عمى ثمنيا والمغاالة فيو فيقوؿ 

 ْدراػػػػػػػػنا قسِ مِ جْ مَ  وليا في طيبِ  لوُ   نرى  ال ْمَد بالِجْمدظِممنا نشوُؼ الجِ 

 َضِمّنا ليا أف نعصي المـو والزْجرا   ية ػبػػػػػػػػػػػػػػبا أجنمص  سمكنا سبيًل لِ 

 ي  عذارى لـ تخؼ مف يٍد كسرادِ ثُ    يا ػػػػػػػّ بركب خفاٍؼ ِمْف زجاج كأن

 ا مر ؼ والزّ عز إذا نحف شئنا أمطَر ال   َعاِرٌض  ـِ مْ عمينا مف التوقير والحِ 

صحاب مسمـ ورفاقو وتصبح ضمائر المتكمـ الدالة عمى الجمع ىنا عبلمة دالة عمى أ
بلئميف ليـ مشتركوف أيضًا في عدـ المباالة باف فيـ إلى جانب اشتراكيـ في عممية الشرب،

 والزاجريف ليـ فيـ ينسوف ذلؾ بكؤوس خمرتيـ وأصوات العيداف والزمر. 

                                  

 52 -51،الديواف (1)
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فأبو نواس ومسمـ يمتقياف في لحظة النشوة المتحققة بكؤوس الخمرة الدائرة بينيـ وأصوات 
ت عمييـ الضمائر المختمفة التي دلّ  وقد ي تمؤل المكاف سواء أكانوا فرادى أـ جماعاتالغناء الت

 وردت متنوعة لدى كؿ مف الشاعريف.

 الحذؼ -

ويحفزه نحو استحضار النص ير القارئ، ثُيَعدُّ الحذؼ تحواًل في التركيب المغوي، ي
لتمقي السمبي، فيو أسموب يعمد ، ويبعده عف او يثرى النص جماالً الفراغ، كما أنّ  د  أوسَ  ،الغائب

فاؽ غير محدودة، إذ تصبح آإلى اإلخفاء واالستبعاد بغية تعددية الداللة، وانفتاحية الخطاب عمى 
 يقبْ ر انغبلؽ النص عمى نفسو، وال يُ وظيفة الخطاب اإلشارة،وليس التحديد، فالتحديد يحمؿ بذو 
 الالتو.لمقارئ فرصة المشاركة في إنتاج معرفة جديدة بالنص ود

وقد شاعت ىذه الظاىرة في كثير مف المغات، فالمتحدث قد يمجأ أحيانًا إلى إسقاط كممة 
المعنى  اعتمادا عمى قرائف سياقية أو لفظية تجعمو يشعر باالطمئناف إلى أفّ أو جمؿ أو جممة 

بمت عميو ؽ لمسامع، وظاىرة الحذؼ في المغة العربية تفوؽ غيرىا مف المغات لما جُ المراد  قد تحقّ 
 .(1)بأنواعيا المختمفة المغة العربية في خصائصيا األصمية مف ميؿ لئليجاز

ـ ىذا البعد ضمف إطاري الحضور والغياب ،وعمدوا إلى حصر وقد حاوؿ القدماء تفيّ 
رغبة في تمقي النصوص القديمة عمى نحو لغوي الستخبلص ما فييا مف ألواف الجماؿ  ؛أشكالو

يـ و انت ىذه الخاصية مف أىـ مظاىر تقاىر القبح، وبمعنى آخر كأو لرصد ما فييا مف ظو 
العمؿ األدبي، وتبدو مقدرة القدماء في إدراكيـ أف بعض العناصر المغوية يبرز دورىا األسموبي 

 .(2)بغيابيا أكثر مف حضورىا

األبعاد الجمالية الكامنة وراء ظاىرة الحذؼ عبد القاىر الجرجاني  إلىومف أىـ مف تنبو 
ؿ إنو ّعد الحذؼ مف عوامؿ اإلجادة واإلبداع، وىو يقوؿ في ذلؾ معمقًا عمى أبيات ذكر فييا ب

حذفًا معينا: " فتأمؿ اآلف ىذه األبيات كميا، واستقرىا واحدًا واحدًا، وانظر إلى مواقعيا في نفسؾ 
ذا أنت مررت بموضع الحذؼ منيا، ثـ فميت النفس ع لى ما تجده مف المطؼ والظرؼ، وا  ما وا 

لطفت النظر فيما تحس بو، ثـ تكمؼ أف ترد ما حذؼ الشاعر، وأف تخرجو إلى لفظؾ، أتجد، و 

                                  

 9، ظاىرة الحذؼ في الدرس المغويعودة، طاىر سميماف، (1)
 182 -181، ،جدلية اإلفراد والتراكيبعبد المطمب،محمد  (2)
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رّب حذؼ ىو قبلدة الجيد وقاعدة  ؾ تعمـ أف قمت كما قمُت وأفّ وتوقعو إلى سمعؾ، فإنّ 
جؿ الرقي بالخطاب إلى مستوى أالحذؼ ال يعدو كونو محاولة أسموبية مف  ، أي أفّ (1)التجويد

در عمى شد انتباه المتمقي والتأثير فيو، أي اإلقناع ،فضبًل عف استغبلؿ سمات جمالية تعبيري قا
ويبدو أف أبا نواس لـ يغفؿ عف اإلمكانات .(2)تضفي عمى الخطاب سمات الجماؿ أي اإلمتاع 

التي ال تتحقؽ دوف المجوء إلى مثؿ ىذه األساليب ومنيا الحذؼ، وقد لجأ الجمالية واألسموبية 
 :(3)ومف ذلؾ قولو ،و نواس وخاصة في تمؾ األبيات الشعرية التي اعتمدت البنية الحوارية إليو أب

 وقاَؿ، بيَف ُمِسّر الخْوِؼ والرّاجػػػػػػي   ػػوُ ػػػػلّما قرْعُت عميِو الباَب، أْوَجمَػػػ

 فمْيَس عنيا إلى شيٍء بُمْنعػػػػػػػػػػػػاجِ    وػػمف ذا؟" فقمُت:"فتىً  نادتُو لّذتُػ

 َيػػػػػػػػػػاجيإبىّيْجَت خْوفي ألمٍر فيِو   !" فَقْيَقَو مف قولي وقاؿ: لقدفتحْ ا

 :(4)ومف قولو 

 و قد غابت الجوزاُء ، وارتفَع الّنسرُ   َعةػػػػػػػػػػػػو َخّماَرةٍ  َنّبْيُتيػػػػػػػػػػػػا بعد ىجْ 

 رُ ػػػػػػػُيـ خمُيْبَتَغى لػػػػ يخفاُؼ األداوَ   ؽ ؟ قمنا : عصابةفقالت: مف الط رّا

 ػػػػػػِو َفْترُ ػػػػػبأْبَمَج كالّديَناِر في طرفػػػػػػػػ  داػػػِ نوا، فقالت: أو الفػػػػػزِ وال بّد أف يَ 

 :(5)وقولو أيضًا 

 ارَ ػػػػػػػػػػػػظَ مف نَ  في الماء فاتَ  طالعِ ػػ )ـ(       الػ كالقمرِ  مِس فييَ عف المّ  َرق تْ 

 را ػحدَ ػػػػيقيا، إذا انػػػػػػػػػػػػػػإبرِ  مف فـِ    ػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػىَ حدرُ ، فحيف تُ خمرٌ  تقوؿُ 

 ارَ دَ ػػػػػػػت كػػػػػػػػػػػػػػزَ خمرًا ألبرَ  كافَ  لوْ    ،ػػػاػػػػػػػػػأشربيػػػ شعاٌع، فكيؼَ  قمتَ 
                                  

 151، ،دالئؿ االعجاز (1)
 95، لسانيات النصخطابي ،محمد ، (2)
 85، الديواف (3)
 161، انفسو (4)
 208، نفسو (5)
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  راقِ عَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمنػْ  الظنوفِ  بعد مجاؿِ     ،ػاػػػػػػليػػػػػػػػػ تُ رْ يا خرَ تُ قْ حتى إذا ذُ 

لقد تشكمت األبيات مجردة مف الضمير)أنا()نحف()ىي( وذلؾ في قولو )فتى( 
المتحدث معروؼ لدى الناس، وىو ال  )عصابة()خمٌر()شعاٌع( وىذا يوحي بعدة دالالت، ذلؾ أفّ 

ؼ ذلؾ بالضمير، واكتفى الشاعر بقولو :فتى، عصابة،خمٌر، ف يعرَ أيحتاج مع ىذه المعرفة 
الساعية بطالب المذة، والعصابة يشير إليو، وقد وصؼ الشاعر الفتى ب ذلؾ ىو ما شعاٌع،ألفّ 

التي تميزت عف غيرىا مف أنواع الشراب األخرى بعذوبة طعميا  د أنواع الخمر، والخمرألجو 
وجماؿ لونيا وحسف تأثيرىا،فأفعاؿ ىؤالء جميعًا ىي التي تشير إلييـ، فيـ موجودوف بالفعؿ ال 

طريقة الرد التي استخدميا أبو نواس بقولو )افتح( وىذا يدؿ عمى عدـ ، وقد برز ذلؾ في بالقوؿ
، ولو كاف الضمير موجودًا ألخذ األمر شكؿ االدعاء؛ فالمعروؼ ال خوفو مف فعمو الذي يقوـ بو

 ُيَعر ؼ. 

والخطاب بيذه الصورة يعطي لممخاطب ىيبة في النفوس، ويجعؿ لو حضورًا كبيرًا عند 
عدًا نفسيًا لتقبؿ مضموف الخطاب التالي الذي يسعى نحو تأكيد مبدأ الفاعمية المتمقي، ويجعمو مست

نساني متكئ عمى المذة والمتعة وتخميص النفس مف إ لسعي الحثيث لتحقيؽ طموحافي العمؿ ،و 
 اختصار المسافات يؤدي إلى السرعة في الوصوؿ إلى الُمراد.فىموميا، وبالتالي 

كر بقولو )أنا( )نحف( )ىي( لوضع الخطاب في إطار الشاعر لو لجأ إلى الذ كما أفّ 
محدد اكتممت فيو الجممة إسناديًا، ولكف مضموف الخطاب ال يسعى إلى التحديد ألنو مطمؽ، 

 رة التي ال تقؼ في عشقيا عند حد  أراد بذلؾ نفسو العاشقة لمخم وويبدو أنّ ، د  ه حمفتوح، ال يحدّ 
تقصد بيوت الخمرة ليبًل، أو الخمرة التي أصبح السبيؿ  معيف، أو مجموعات الشاربيف التي كانت

إلى ُشْربيا أمرًا صعبًا ألنيا تحتاج إلى إنساف صاحب خبرة طويمة حتى يصؿ إلى مذاقيا 
 . وليس كؿ شارٍب شارباً و  اً كؿ خمر خمر  تي تتميز بو فميسذالحقيقي ال

 :(1)وفي قصيدة أخرى يمجأ أبو نواس إلى الحذؼ وذلؾ في قولو 

 ػارِ ػػػػػػػػمتنّسٍؾ، َحْبٍر مف األْحَبػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػالـٍ ػػػػػػػػػػػػػي قَصػػْدُت إلى َفػِقػيػػٍو عػػإنّ  
                                  

 210 -209، الديواف (1)
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 ػارِ ػػػػػػػػػمتبّصٍر في العمـِ واألْخَبػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػوٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػتعمػّػٍؽ فػي ِدينػِو ُمػَتَفػقّػػػػػػػ

 َشػرَارِ ػػػػػػػػػػػػػػإاّل ُعػَقػارًا تَػْرتػمػي بػػػػػػػػػػػ  ػأجاب: الػػػػػػػػحػّمو ؟ فػػػػػػػػقمت: الّنبيػذ تُػ

 َصؿ  الّصلةَ ، وِبْت حميَؼ ُعػػػػقارِ   ؟ فػقاؿ: فرٌض واجٌب، قمُت : الصلة

 ػػػػارِ ػػػػػمف فرِض ليٍؿ، فػاْقػضػِو بػني  ػػػػؿٍ ػػػػػػػػػػػاجمْع عميؾ َصلة حْوٍؿ كامػػػػػػ

 ػػارِ ػػػػػواْشُدْد ُعَرى اإلْفطاِر باإلفطػػػػػػ  ؟ فػقػاَؿ لي : الَتنػػػػِوهِ قمُت : الّصػياـ

 ػػػارِ ػػػػػشػػيٌء ُيػَعػّد آل َلػػةِ  الػّشػػّطػػػػ  ؟ فقػػػػػاؿ لي ةقمُت: التَصّدؽ والزكػا

 إلدبػػػػػػػػػارِ ىذا الُفُضوُؿ، وغايةُ  ا  إف حَججُت ؟ فقاؿ لي قمُت : المناسؾ

 ّف مّكة عْند باِب الػػػػػػػػػػػػػّدارِ أوَلَو   ػػػػػاً ػػػػػػػػػػػػػال تأِتَيػّف بػػلَد مػّكػةَ  مػحػِرمػػػػػػ

ـْ َقُرُبوا مف األْنَبػػػػأوَلَو   ؟ فػقاؿ لي : التغُزىػـْ  قػمُت : الّطغاة  ػػػػػػػػػارِ ػػػػّنُي

ـُ واقتّص مػْف أْوالِدِىػ ـْ ػػػػػػػػػػسػالمػيػ  إْف كْنَت ذا َحَنٍؽ عمى الكفّػػػػػػػػػػػارِ   ػػػػػػػ

ـَ ُعْقَبى الػػػػػػػػػػدارِ   واطعػْف برمِحَؾ بطَف تمؾ وظيػػػَر ذا  ىذا الِجياُد، فنْع

يجيء الحذؼ في مجموعة مف األبيات التي تشكؿ حوارًا خارجيًا بيف الشاعر والعالـ 
انعكاس لحوار داخمي بيف الشاعر ونفسو، فالعالـ الفقيو ىو الفقيو ، وىذا الحوار ما ىو إال 

د لمشاعر أبي نواس ،وىذا الحوار يمثؿ محاولة الخبلص مف ىواجس الخوؼ التي مؤلت يجست
نفسو، وذلؾ بعد لـو البلئميف لو عمى مقامرتو الخمر، والشاعر في ىذه األبيات يبدو متشبثا بأمر 

لذا فيو يجعؿ  ؛لو عنواف الخبلص مف ىذه الدنيا وآالميا ال يستطيع االستغناء عنو وىو يمثؿ
، مف نفسو فقييا يحمؿ ويحّرـ عمى قاعدة التسييؿ وىو في ذلؾ يسخر مف الفرائض والسنف

ره بذلؾ، لذا فقد حذؼ الشاعر في ىذه األبيات مجموعة مف يفكتويحاوؿ أف يجد ما يخفؼ عنو 
الشاعر أراد عبارة أف يقوؿ : ما حكـ الصبلة؟ لكف األلفاظ كقولو : قمت: الصبلة؟ واألصؿ في ال

منو في بياف عدـ انشغالو باألمور الدينية واالىتماـ باألمور  يدىا رغبةيقأف يطمؽ العبارة وال
تمؾ عند عالـ أو فقيو،  آراءهالدنيوية وممذاتيا، وىو لذلؾ يبحث عف الحكـ الشرعي الذي يدعـ 

حيث يقوؿ : ) صؿ    و الدائـ في كؿ عبادةحميف خمرإصرار الشاعر عمى أف تكوف ال ويبدو
عنده عنصر الحياة الرئيس وشريانيا، ولذلؾ فإف الشاعر  الصبلة وبت حميؼ ُعقار( ،فالخمر

 يختـ ىذه األبيات بنصيحة وجييا لو العالـ بقولو :
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 ىذه بقمارِ  ف خصالؾَ زيّ    وقاؿ :نصحؾ واجٌب  دنا إليّ و 

نفسو فائزًا بكؿ ما يسعى إليو إذا استجاب لرأي العالـ،  عؿوالشاعر بعد ىذا الحوار يج
وىو في حالة ىذه كأولئؾ الذيف فازوا بنعيـ الجنة لصبلتيـ وصياميـ وعبادتيـ التي صدقوا فييا 

الشاعر يفوز بخمرتو إذا صمى وجعؿ  وكانت خالصة لوجيو، وكذلؾ فإفّ  -عز وجؿ -اهلل 
نفؽ مالو في تدليؿ خمرتو واقتص مف أوالد أرمضاف، و صبلتو مقرونة بشرب الخمرة، وأفطر في 

الشاعر لجأ إلى حذؼ تقني  ولذلؾ فإفّ  ،يا طقوس أبي نواس مع معشوقتوالطغاة دوف غزوىـ، إنّ 
عمد فيو إلى حذؼ السياؽ القرآني /الغائب؛ رغبة منو في إمداد النص الشعري بعنصر جمالي 

 وقد ظير ذلؾ في قولو )فنعـ عقبى الدار(.  جديدة ، ؽتمثؿ في تخصيب النص وفتحو عمى آفا

فالعبادات الدينية التي يؤدييا اإلنساف تكوف سببًا بنجاتو مف النار ودخولو الجنة، 
والطقوس الدنيوية التي يؤدييا المخمور في حياتو تكوف سببًا في خبلصو مف تأنيب ضميره، لذا 

 و يجد راحتو عند معشوقتو الخمرة .فإنّ 

دراستيا، ولعؿ  تمت و لـ ييتـ بتقنية الحذؼ ولـ ترد في خمرياتو التيو أنّ أما مسمـ فيبد
وعدـ اإلخبلؿ بقواعدىا األساسية  ةثو ور المسبب ذلؾ ىو اىتماـ مسمـ بالحفاظ عمى تقاليد الشعر 

في ذكر أطراؼ الجممة كاممة، ولعؿ انشغاؿ مسمـ بفف البديع وزخرفة أبياتو الشعرية بيا كاف 
 في التركيب. االنزياحيبتعد عف ىذا الشكؿ مف  السبب في جعمو

 اإلسنادي  االنزياح -

يقتضي تأليؼ الكممات في جمؿ اسمية أو فعمية أف يكوف المسند مبلئمًا لممسند إليو في 
كؿ جممة إسنادية، ويبدو أف المنشئ في كؿ نوع مف اإلسناد ييدؼ في تركيبو اإلسنادي إلى 

ارية، وىذا ما تسعى المغة النثرية أيضًا لتحقيقو، فيتقدـ في وعي تحقيؽ الغاية اإليصالية أو اإلخب
يا المنشئ ضرورة مطابقة المفظة لمدلوليا حتى يصؿ بالمتمقي إلى قصده، أما المغة الشعرية فإنّ 

ـ الخبر لممتمقي في تركيب لغوي تكوف فيو العبلقة اإلسنادية غير مألوفة؛ ليحقؽ الخبر بأكبر تقدّ 
والغاية الجمالية تجعؿ التشكيؿ المغوي يتقدـ في ذىف المتمقي والمنشئ قدر مف الجماؿ، 

،فيتحوؿ السؤاؿ ِمْف ماذا قاؿ الشاعر في المغة النثرية؟!،كيؼ قاؿ الشاعر في المغة (1)معاً 
الشعرية، وفي الكيفية تكمف الرسالة، ولذا فإف كثيرًا مف الشعراء يتجاوزوف التراكيب اإلسنادية 

                                  

 154، بنية المغة الشعريةكوىف، جوف،  (1)
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ؿ كؿ منيـ كيفية خاصة بو، فيؿ يمكف أف يحدث مثؿ ىذا في خمريات أبي نواس المألوفة؛ ليشك
 ومسمـ؟

ويتحقؽ اإلسناد الفعمي في النثر والشعر عمى السواء عندما يندرج المسند إليو في مجاؿ 
ومثاؿ ذلؾ القوؿ )سافر الطمبة( وىذا ال  ،مف الصنؼ نفسو تناولو لممسند، أي أف يكوف جزءاً 

ير التركيب بالقوؿ )سافرت األحزاف( وذلؾ لممنافرة التي أحدثيا التركيب نفسو، يحدث لو تـ تغي
أبا نواس ومسمـ قد  ،ويبدو أفّ (1)وال تتحقؽ ىذه المنافرة إال إذا أخذت الكممات بمعانييا الحرفية 

يو، ير مف استعماالتو ويتطابؽ مع فاعمثتجاوزا العبلقات المألوفة التي يكوف فييا الفعؿ تامًا في ك
وسعيا إلى إقامة خرؽ بيف المسند والمسند إليو، وأقاما عبلقات مدىشة بيف الكممات لتحصؿ 

 :(2)اإلثارة والمفاجأة لممتمقي ومف ذلؾ قوؿ أبي نواس 

 وقاـ وزف الزماف فا عتػػػػدال   لمَ مس حّمت الحَ أما ترى الشّ 

 حوليا كمل رُ مْ حُ ال واستوفتِ    تيا ػػػػػػػػػمَ جْ ر بعد عُ ت الطيْ وغنّ 

 ػػػػػػملػػػػػػحػػ ونبات تخال وشيَ    واكتست األرض مف زخارفيا

 ػػلػػقتبػأصبح وجو الزماِف مُ    لزماف فقد فاشرب عمى جدِة ا

في العبارات )قاـ وزف الزماف( و)غنت الطير بعد عجمتيا(و)اكتست األرض()أصبح 
سند األفعاؿ )قاـ، غنت، اكتست، وجو الزماف مقتببل( انزياح إسنادي، فالمتمقي ينتظر أف ت

أصبح( إلى فعؿ ومفعوؿ بو متعمؽ معجميًا بيذه األفعاؿ فيكوف التوقع محصورًا في ألفاظ مف 
يجابي، وىذا إمثؿ )الرجؿ، المرأة، الفتاة، الزماف( لكف خروج الشاعر عف ىذا التوقع فيو ُبْعٌد 

  :ذا المخطط يكشؼ ذلؾالتنافر اإلسنادي يدفع المتمقي لمنشاط التأويمي ولعؿ ى

 مفعوؿ بو فاعؿ فعؿ العبلقة اإلسنادية
  الرجؿ قاـ المألوؼ 

                                  

 154، بنية المغة الشعريةكوىف، جوف،  (1)
 299، الديواف (2)
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 أغنية المرأة غنت
 حمة جديدة الفتاة اكتست
 قصيراً  الزمافُ  أصبح

  وزف الزماف قاـ االنزياح
  الطير غنت
 وشي نباتٍ  األرض اكتست
 خبر أصبح )اسـ أصبح( أصبح
 مقتببلً  وجو الزماف 

لتحضر ايسعى إلى إثبات الخبلصة لحياة عصره حيث  االنزياحالشاعر في ىذا  إفّ 
شًا ال يتناسب وواقع الحياة يمع والتمدف وتغير األحواؿ، ورفضو لحياة البداوة وجعميا سموكاً 

ات المكثفة ىدفيا خمؽ رمزية جديدة تتمثؿ االنزياحالمعاصرة التي أصبح العباسي يحياىا، وىذه 
ة لكؿ ما ىو جميؿ في الحياة واالستمتاع بو دوف القصور عمى ما درس وقدـ وليذا في الدعو 
 :(1)فيو يقوؿ 

 وتييـ في طمٍؿ وفي رسـِ    عة شَ عْ شَ عف مُ  ؿُ ىَ ذْ ـ تَ لعف

عشؽ الحياة واستعماؿ ممذاتيا  إلىرمزًا تتحرؾ فيو دعوتو الصريحة  وىو يجعؿ الخمر
 :(2)حيث يقوؿ 

 وكّؼ الجيؿ مطمقة عناني   دي ركبُت غوايتي وتركُت رش

في ىذا البيت يعطي بعدًا ثنائيًا، فيو يعتمد الترادؼ في قولو )ركبُت غوايتي(  االنزياحو 
إصراٌر عمى المغايرة بالمذات والغواية، إصراٌر عمى ترؾ العقؿ  االنزياح)تركُت رشدي(، وفي ىذا 

يؿ(وىي تعني البعد والجيؿ بكؿ ما يبعده والتبعية لثقافة القدماء، وقد استخدـ لذلؾ قولو )كؼ الج
بيذه األلفاظ دفع بالشحنات اإليجابية مف األلفاظ األصمية مثؿ  االنزياحفعف ممذاتو وعزيمتو، 

                                  

 334، الديواف (1)
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ر عنيا إيجابيًا بقولو )الغواية( )الرشد(و)المعرفة( إلى األلفاظ المستعارة لدى الشاعر والمعبّ 
 و)الجيؿ(.

 :(1)ده قولو اإلسنادي عن االنزياحومف أمثمة 

 رِ ػػػًا مف الّدىدحر ف الدّ  فقالت: سكنتُ    ة؟ فقمُت ليا: يا َخْمُر كـ لؾ حج  

 برِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػفي الص رتَ وقالت: لقد قصّ    ت سبّ فع؟ليا كسرى حواؾ فقمتُ 

 موسى قبؿ صاحبو الخضر وأدركتُ    بؿ خروجوقسمعُت بذي القرنيف 

الشكؿ مف يا، وىذا يقبّيف قدميا وتعقيمع خمرتو ل يعقد الشاعر في ىذه األبيات حواراً 
عيش فترة طويمة مف الزماف، يوذلؾ حيف جعميا كائنًا  ،صفة األزلية الحوار جاء ليعطي الخمر

لقد ويسمع األخبار وينقميا لآلخريف، ويحيا في مكاف خاص بو، ويعّبر عف تجاربو في الحياة،
في محورية خطاب النص الخمري، تكوف ل؛(لخمرغير العاقؿ)االشاعر فاعؿ ىذه األفعاؿ جعؿ 

، ايمنـ صورة حية لحياة الشعر وبيئتو، ثـ رؤيتو لكؿ أطراؼ ىذه الحياة ونظرتو وىذا الحوار يقدّ 
ولعؿ ىذا أيضًا يكشؼ عف طبيعة عبلقة الشاعر بخمرتو بدءا بالمرأة ثـ العروس ثـ األـ ثـ 

بلىا، فيصبح حوارىا حوارًا نابضًا بالحياة تتجمى فيو أمتع األوقات وأح فيياالتي يجد  االمحاورة لي
 أطراؼ الحديث كاممة غير منقوصة .

ويبدو أف الخواطر التي تبعث عمييا المحظة التي يعيشيا الشاعر مع خمرتو والترسبات 
الوجدانية والثقافية ىي التي تشكؿ مادة ىذه المعاني والصور،وتتدفؽ عف طريؽ التداعي في 

الفعمي محمبًل  االنزياحؼ الشاعر نفسو بعناء كبير في توليدىا، فيأتي وال يكمّ بساطة ورقة ،
 :(1)بدالالٍت كثيفة ومف ذلؾ قولو 

 ػػػػػػػػػػػػمرارُ وىا احػػػيؾ يعمُ الد   كعيفِ    ِصْرفا  ـِ رْ ىا مف بنات الكَ ذْ خُ فَ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارُ كبػػتوّلَد منيا درٌر    اٍء ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوجو بماشرابًا إف تز 
                                  

 228، الديواف (1)
 203، نفسو (1)



341 
 

 تمذعو نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارُ بماء ال ولـ    ْدرٌ ػػطبيخ الشمس لـ تطبخو قِ 

 جر التػػػػػػػػػػػػػػػػػجارُ ف تتّ أنو شروا   رى ػػػػػػػػػػعمى أمثاليا كانت لكس

ولد وجو( )تانزياحًا يجده القارئ في قوؿ الشاعر)شرابا إف تز اىذه االبيات تتضمف  إفّ 
يا درٌر( )تمذعو ناُر( )كانت لكسرى( واألصؿ في العبارات أف يقوؿ الشاعر)شرابًا إف تخمطو نم

العبارات التي استخدميا أبو نواس تتضمف  أو تمزجو(،)تولد منيا فقاقيع( )تمسو حرارة( إال أفّ 
ألف الغاية ؛ عناصر ومؤشرات تمكف القارئ مف إسقاط بعض صفات الخمرة عمى المرأة 

، تكوف ليا دال ٌر والآللئ أشياء ر منشودة لكمييما واحدة وىي المتعة والمذة، فيي مف بنات الكـر
قتراب منيا بسوء، لنار إنما تعني المساس بيا أو االتقترف بالنساء خاصة يتباىيف بيا، ولذعة ا

وتتسع الدائرة الرمزية حيف يجعؿ الشاعر خمرتو صاحبة نسب، وأي نسب، فقد جعميا منسوبة 
عة، خاصة يتنتسب إلى أسرة ذات مكانة رف ما أف مف محاسف المرأة أفّ بشرواف ،و نو إلى كسرى أ

فقد كاف يعاني  فعؿ ذلؾ،أبو نواس فالنسب يمعب دورًا ىامًا في المجتمع العربي التقميدي،  وأفّ 
ىو يبرز ما ىو محروـ منو، فاإلحالة إلى كسرى إنما يرتبط بنسبو مف ىا مف انحطاط نسبو و 

 المجتمع العربي اإلسبلمي مف جية أخرى.ويظير عبلقتو بية ج

 :(2)وخمرة أبي نواس خمرة قادرة عمى الخداع وسمب الفكر حيث يقوؿ 

 وألطؼ بيا بيف المفاصؿ والعظـ   في إنائيا  فأحسف بيا شيخوخةً 

ـِ ػػػػػعو عف لّبو وعف الحمػوتخد   سامو ػػػؿ المرء قبؿ ابتقْ عَ  ؿُ تغازِ   ػػػػ

فْ     أوَؿ أوالً  يـ  ػػػػػػػػػػػػػسيؿ الوعنو ي  كاف مسجور الجوانح باليـّ  وا 

زؿ يناسبيا القوؿ تغازؿ الرجؿ أو الشاب، اأبي نواس تغازؿ عقؿ المرء، وكممة تغ خمر
أما أف تغازؿ عقؿ المرء فإنو ىنا يسعى إلى بياف قدرة ىذه الخمرة عمى الولوج إلى عقؿ اإلنساف 

عؿ ىذا ما يجدُه القارئ في البيت الذي يميو عندما يتحوؿ اليـ سائبًل وتخفيؼ اليموـ عنو، ول
يسيؿ شيئًا فشيئا، فيي قوية قادرة عمى إزالة ما ينغص عمى اإلنساف حياتو ومع ذلؾ فيي ال 
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ذات قدرة عجيبة وفعميا بالمرء  إنيا .حوؿ شيئًا ينساب بسيولةتتسبب األذى عند إزالة الغـ، بؿ ت
 في األرض العطشى.يساوي فعؿ الماء 

 :(1)الفعمي عند أبي نواس ومف ذلؾ قولو  االنزياحوتتوالى أمثمة 

 قاوىات اسقني منيا سلفًا ُمرو    قا ػػػػػػػػفرّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػتػػػػػػن نا قبؿ أفْ يأدرىا عم

 اػػػػف يتمزقأيؿ ػػػػػػوىـّ قميص الم  ؾ الدجى حِ ضْ ـّ وجو الصبح أف يُ ىَ  فقد

صؿ في قولو )ىـّ وجو الصبح أف يضحؾ الدجى (وقولو )ىـّ قميص الميؿ حا االنزياح
ف كاف يعني بداية  االنزياحأف يتمزقا(، إف مثؿ ىذا  يبّيف عبلقة الشاعر، بالزمف، فطموع الفجر وا 

، وتمزؽ ثوب الميؿ ظات السعيدة المرتبطة بشرب الخمريوـ جديد إال أنو يعني لو انتياء المح
ة فيو ال يعني بذلؾ انتياء الميؿ ولكنو يعني الستار الذي يغطييـ ويحجب عف يحمؿ داللة إيحائي

ستروف بو ما يالميؿ قميصًا  كسااآلخريف معايبيـ التي ارتبطت بالخمرة وكؿ ما يتعمؽ بيا، وليذا 
 يرفضو الديف والمجتمع والعادات والتقاليد.

 :(2)الفعمي عنده أيضًا قولو  االنزياحومف أمثمة 

 حاؾ المزاُج ليا مف لؤلٍؤ فمكا   ُمِزجَت بالماء واختمطت  حتى إذا

عمى الحياكة وأية حياكة، ففقاقيع الخمرة  لقد جعؿ الشاعر مف عممية المزج إنسانًا قادراً 
الناتجة عف المزج أشبو ما تكوف بحبات المؤلؤ التي استدارت حوؿ حوافي الكأس، وىو عمؿ 

ىناؾ عداء بيف  ونسجو بطريقة منظمة، وقد ذِكَر سابقًا إفّ  يشبو إلى حّد كبير عممية نظـ المؤلؤ
الماء والخمرة ولكف مزجيما يؤدي إلى نتيجة غير متوقعة، إنيا طقوس أبي نواس مع خمرتو 

ة، فيو ميتـ بأدؽ التفاصيؿ المعيودة،واىتمامو بيا يؤدي إلى مثؿ ىذه العبارات ذات الداللة القوي
 :(3)اإلسناد االسمي قوؿ أبي نواس  في االنزياحومف أمثمة . عندىا

                                  

 274، الديواف (1)
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 عذراء شمطاءُ  والخمُر ممكنةٌ    اء األرض زىر  ؾ أفّ رّ أما يس

 خػػػضراءُ  ـ  ىا واألَ والدُ  يؿِ الم  ف    عودؾ ُعْذٌر عف معتقةٍ قما في 

مة بيف المسند والمسند إليو، فكممة )الخمر( ءيجد القارئ في ىذه األبيات عدـ مبل
( أما قولو )شمطاء عذراء( فيو إشارة منو إلى ةٍ ، شيي،معتقةٍ يًا إلى )لذيذةٍ يبلئميا أف تسند معجم

طوؿ زماف تعتيقيا مع عدـ اقتراب أحد منيا أثناء التعتيؽ مما يساعد عمى حفظ الطعـ الجيد 
، قوية( أما أف تكوف األـ خضراء فيو انزياح ييدؼ يا، وكممة )األـ( يناسبيا )صابرة،حانيةل

التأكيد عمى المنبت الجيد لخمرتو، وكأنو ىنا يشير إلى األـ دائمة العطاء التي  الشاعر مف خبللو
بالميو عف ابنيا الذي كاف  اما ُعِرؼ عف أمو وانشغالي كاف أبو نواس يأمؿ بيا خاصة بعد

 محتاجًا ليا.

 :(1)في قوؿ أبي نواس  االنزياحمثؿ ىذا  تكرري

 رىا الجاني عمى عيد قيػػػصراتخيّ    ػػػػػػػػػية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػىا عمينا ُمّزة بابمأدرْ 

 لء المزعفراالمُ  يوفي كأسيا تحك   يا عقاٌر أبوىا الماء، والكـر أم  

ثر أف آفاألصؿ أف يقوؿ )أبوىا رجٌؿ( )والكرـُ،كبيٌر، واسع، مميء( ،إاّل أف الشاعر 
يجاب يًا، فالشاعر حريٌص عمى أف يحدث الخرؽ ويأتي الخبر بخرؽ أخر مما يحقؽ ُبعدًا جماليًا وا 

)العنب( ال تمتزج خمرتو بأي شيء أخر سوى الماء، ويرفض أف تكوف  ،مأخوذة إال مف ذلؾ الكـر
 نو عالـ متخصص بوصؼ ىذا الشراب الذي انتشر في زمانو.إ

 :(2)و أيضاً وىذا ما يجده القارئ في قول

 و الخمرُ أنفاسَ طيؾ عْ ٍس تُ جَ رْ عمى نَ    ُمزة  ؼِ رْ ية العُ أال فاسقني مسكّ 

 در  ِمْف فوؽ أجفانيا  ادموُع الند   ػػػا ػػػػػػيا،فكأنمػػػػػػػعيوٌف إذا عاينتَ 
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 ُطرػػوأحداقيا ُصفٌر ، وأنفاسيا عِ    مناصبيا بيٌض، وأجفانيا ُخضرُ 

 : (1)ومف ذلؾ قولو

 اسِ ػػػػػأنج عف يوػػػػمػػػف يحبم أىلً    اس ػػػػػػػػاألنف َنْفُس المدامة أطيبُ 

 : (2)قولوو 

 يف والراسِ ػػػػػػػىما في العمثوى مقرّ    حةٍ ػػػػػػػػػػئليا أليفاف مف لوٍف ورا

 ذاقيا ِمْف ُحرَقِة الكاس! ؾ إذْ لـ يب   فتى  حاسييا، فأيّ  ِمزاُجيا َدْمعُ 

في بناء الصورة  االنزياحإف عنصر المفارقة التصويرية في ىذه األبيات يكشؼ أثر 
ما كاف ليا أف تجتمع  ،عظمى يجمع الشاعر بواسطتيا بيف أشياء مختمفةاالستعارية، فيو وسيمة 

المتمقي عمى تأويؿ ىذه المفردات  مف ذي قبؿ، وفي عبلقة إسنادية اسمية اجتمعت معًا لتحثّ 
وفؽ أبعاد أسموبية جمالية متعددة، فالوظيفة الجمالية لمغة الشعرية ىي السمة الخاصة التي تميز 

  تيةة باجتماع الحقوؿ المغوية اآللرسائؿ القولية، وتمثمت ىذه السمالشعر عف غيره مف ا

 لفظ مف عالـ الجمادات.  ُدرٌّ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػ   ػػػػػػػػ لفٌظ مف عالـ الحواس ادموع الند

 لواف .ػ ُخْضٌر لفظ مف عالـ النبات واأل ػػػػػػػػػػلفظ مف عالـ الحواس ػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأجفانيا ػػ

 لفظ مف عالـ النبات واأللواف. رػ ُصفْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلفظ مف عالـ الحواس ػػػػ  ػػػػػػػػػػأحداقيا ػػػػػػ

 لفظ مف عالـ النبات واأللواف.ٌر ػ ِعطْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلفظ مف عالـ الحواس ػػػػػػػػػػػػػ أنفاسيا ػػػػػػػ

 .أطيُب مف معطيات عالـ الحواس ػػػػػفظ مف عالـ الحواس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لػنفُس المدامة 

 ػػػػػ دمُع لفظ مف عالـ الحواس .ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لفظ مف عالـ الجماد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِمزاجيا ػػػػػػ
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ي، يظير أف دائرة الصورة الشعرية متسعة في أبعادىا الداللية وىذا يعني النص التأويم
غزيرة أو منسكبٌة، ولكف  ايبلت متعددة، كأف يقوؿ دموع الندبحيث يقرأ المتمقي البيت الشعري بتأو 

فالدموع فييا ُحزف وألـ والدر فيو  ،افريفتنعندما يقوؿ دموع الندى ُدّر فيي صورة تجمع بيف م
ؿ التي يريد وىي الحا ،فرح وسرور، وكأف األشياء عند أبي نواس قابمة لمتحوؿ مف حاؿ إلى حاؿ

مف خبلليا أف ينسى أبو نواس العالـ الحقيقي ويعيش بيا في عالـ خيالي كؿ ما فيو جميؿ 
وسيمة  االنزياحوتزوؿ فيو  كؿ معالـ القبح، وتتراءى فيو األمور بأحمى صورة وليذا يكوف 

 :(1)الشاعر في ذلؾ .ومف األمثمة عمى التنافر اإلسنادي في الجممة الفعمية عند مسمـ قولو

 ؿِ َذحْ ؿ وال بْ مـ ُتْطَمب بتَ فت توفا  ة ػػػػػػػػػػػأماتت نفوسًا مف حياة قريب

 الخريد بل كحؿِ  عيفُ  تْ مَ كما أسبَ    تْ مَ ا فأسبَ نليا في الدف عي شققنا

 :(2)وقولو 

 ػػػػػػػػػػػػػػيا إكميلبقلدة ُجِعَمت ل   ف كأسيا لطؼ المزاج ليا فزيّ 

 ػػػػػػػػػػػػػًل رتو قتيفإذا بو قد صيّ    ـ تفظ يا المديُر فممُقِتَمت وعاج

 :(3)وقولو

 ػػػػّرـُ ػػػػػػُمَحػػػػ تٍ يْ مَ  ؿ  فل تقتلىا كُ    إذا شئتما أف تسقياني ُمداَمةً 

ـَ الّدـُ  فأظير   مف كومٍة بدمائنا  اً خمطنا دم  في األلواف ِمنّا الّد

 :(4)وقولو 

 راراس  ػػػػػػػػػػػػػػوتُْبدي ال موـَ اليُ  تميتُ    يوة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق وصرؼ رصافيةٍ 

                                  

 38، الديواف (1)
 57، نفسو (2)
 179، نفسو (3)
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 :(1)وقولو 

ـّ شارَبيااراٍح يميت  وكأسِ    يا ورداء الميؿ قد حسراباكرتُ     لَي

داللة  لو في استخداـ مسمـ لمفعؿ )أماتت، قتؿ، تميت ،يميت( فالموت االنزياحيظير 
ىذه األفعاؿ أصبحت عند مسمـ ذات  أفّ  وىو يرتبط بانتياء الحياة وذىاب مفاتنيا إالّ  ة،سمبي

  .يجابية ألنيا ارتبطت بقدرة ىذه الخمرة عمى التأثير في شاربييا فأضحوا قتمى أمامياإداللة 

 : (2)عند مسمـ قولو االنزياحومف أمثمة 

 تؿِ خػػػػػوال عمينا بالخديعةِ  ومالتْ    قناتيا  صدرَ  أقامت لنا الصيباءُ 

 في الوحؿ دِ يّ قَ المُ  يَ شْ ت بو مَ تمشّ     إذا ما َعَمت منا ذُوابة شاربٍ 

إف استخداـ الشاعر لؤلفعاؿ مف مثؿ قولو)أماتت، مالت، تمشت( يقود المتمقي لمتفكير 
سحر  تأكيدىدفو  االنزياحت المرأة بيـ، ومثؿ ىذا بقولو : أماتت الفتاة ومالت العذراء وتمشّ 

الماء  رة تمتاز عف غيرىا بتعففيا عفالخمر وقدرتيا عمى التحايؿ واإليقاع باآلخريف، وىي خم
 :(3)وأصبحت حياتيـ تجمؿ ليا فيوالقائؿ خمرة اعتاد عمييا العباسيوفلتبقى نقية صافية،

 ليا اإلزباد مف دونيا سترا ؾفحا   أديميا  ّس مَ  فُ يناؿ الد   أفْ  أبتَ 

ذا ما المست شيئًا فإنو يوىي لذلؾ تتباىى بمنظ دة في تمؾ فعنواف السعا،سعد بيا رىا، وا 
 : (4)يقوؿ الفترة أصبح مقرونا بالخمرة حيث

 لذيذا ولـ أستبقيا وىي تقتؿُ   ػػػػػداً ػػػػػػػي لـ أشيد مف الراح مشيػػػػػكأنّ 

 ليا منظٌر دوف الزجاجة أسيؿُ   وكأس ندامى يعشُؽ الشرُب شخصيا 

                                  

 215، الديواف (1)
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 ؿُ بّ قَ المُ  قابِ وحّؿ ليا خمؼ الن    ًا ػػػػػػػػػػتر ضاحكػػػػفبريؽ فابيا اإل قرنتُ 

زىا جماؿ ميّ يالمعشوقة لمسمـ، ولكنيا ليست كمعشوقة أبي نواس، فالذي  إنيا الخمر
عشقيا واإلبريؽ يضحؾ ليا ييا، فالشرُب بمنظرىا في الكأس، وحسف مزجيا، ورغبة الشاربيف 

شر الميو والمتعة، وأصبح الناس تحيف تكوف بداخمو ،ويعبر الشاعر عف واقع عصره حيث ان
 :(1)ىنا وظيفة داللية وجمالية حيث يقوؿ مسمـ االنزياحالمذة في كؿ ميداف، ويؤدي يجدوف 

 ؿِ كْ قي الش  فِ تْ مُ  شِ يْ نا حميدى العَ حْ رُ وَ    ىا مارَ ي ثِ جنْ ات نَ غدونا عمى المذّ 

 :(2)وقولو 

بػػػػػػػبّ تمُ  سأنقاد لمذاتِ   ألمضي ىمي أو أصيب فتى مػػػػػثمي  ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػع الص 

با  إال أفْ  ُش يْ ؿ العَ ى   جؿوأغدو صريع الراح واألعيف النّ   أروح مع الص 

في قوؿ مسمـ )نجني ثمارىا( و)سأنقاد لمذات(و)أغدو صريع الراح(  االنزياحوقد وقع 
قوؿ )نجني ثمار الحقؿ أو البستاف( و)سأنقاد ألوامر القائد(و) أغدو صريع نواألصؿ أف 

الفكرة التي أرادىا الشعر حيث الفساد الذي كاف يأوي إلى  الحرب،المعركة(، ومثؿ ذلؾ يعمؽ
لطالبوف إلى ذلؾ ، ويعـ المكاف الغناء والطرب والميو والرقص ابيوت وأماكف أعدت لو، فيسعى 

أو ساعات مف الميؿ حتى  د المجالس ساعات مف نيارقالنساء، فيثور الشعر ويسود الفف، وتعو 
 :(3)سمي قوؿ مسمـ سناد االفي اإل االنزياحعمى  تمتد ليالي وأيامًا .ومف األمثمة

 يراػػػػػػإذا ُنِسَبت لـ َتُعْد  نسبتيا الن   يا يمْ ػػػػػػػػػػػػػوبنت مجوسي أبوىا حم

إلى  د معجمياً نَ سْ ففي قولو )أبوىا حميميا( تركيب انزياحي فمفظة األب يبلئميا أف تُ 
يدؿ عمى  اً معنى إيحائي دُ لّ وَ ، فيو يُ بل لمخمرا أف يكوف األب حميأمّ  )حبيبيا، قريبيا، صديقيا(

ف عاىا فصار بعميا طبيعة العبلقة بيف الخمار وخمرتو، حيث اشتراىا في وقت عصرىا ثـ ربّ 

                                  

 41، الديواف (1)
 43، فسون (2)
 47، نفسو (3)
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وىذا ،طريؽ تربيتيا، وىو يعتني بيا اعتناء الزوج بزوجتو واألب بابنتو  عفطريؽ الشراء وأباىا 
الكتابة الفنية ؛ فلدى الميتميف ببيعيا آنذاؾخمرة يدؿ عمى المكانة العالية التي حظيت بيا ال

خر بعبارة تثير انتباىو حتى ال تفتر حماستو آلالكاتب أف يفاجئ القارئ مف حيف  تطمب مفت
 .(1)لمتابعة القراءة، أو يفوتو معنى يحرص الكاتب عمى إببلغو إياه

بي نواس يجدىا وكما كانت دائرة الصورة الشعرية متسعة في أبعادىا الداللية عند أ
 :(2)القارئ عند مسمـ ولكنيا أقؿ كثافة، وتأثيرىا يظؿ جماليًا أكثر منو داللي ومف أمثمة ذلؾ قولو

 ػػػػػراػػػػػػػيصيدونيا قيرًا وتقتميـ مكػ   قموب الندامى في يدييا رىينة 

 فصارت لو قمبًا وصار ليا صدرا    الموف أجوؼٌ  برُ غأناخ عمييا أ

ذىنية المتمقي وذلؾ في قولو )قموب الندامى في يدييا رىينٌة( واألصؿ لقد أثار الشاعر 
أف يقوؿ )قموب الندامى متعبٌة،قموب الندامى معذبة، قموب الندامى عاشقة( ولعؿ الشاعر ىنا أراد 

لتأثير عمى الشاربيف، وفي قولو )فصارت لو قمبًا امتع بيا الخمرة ومدى تقوة السيطرة التي ت
فصارت شرابًا وصار ليا الوعاء( ولكف  :)يقوؿ فّ أانزياح آخر ، فاألصؿ  وصار ليا صدرًا(

شراب عمى عبلقة تنافرية مع الشاعر يريد بذلؾ بياف العبلقة الكامنة بيف الشراب والوعاء، فال
ألنو يفسد عناصره أو خصائصو التي يتمتع بيا، عمى حيف أف الشراب والوعاء بينيما ؛الماء

ذي خصائصيا تمامًا كالصدر اللوالحافظ ض الكأس وقمبو وىو الحامي عبلقة تكاممية فيي نب
ومرة أخرى يشير الشاعر إلى قوة السيطرة التي تتمتع بيا  يحمي مركز الحياة عند اإلنساف.

 : (3)خمرتو فيقوؿ

 فإف عينيؾ تجرى في مجارييا    سالبًة  بإف كانت الَخْمُر لأللبا

)سالبة( سناد إب االنزياحف) الَخْمر سالبٌة( وقد تحقؽ فالجممة قبؿ دخوؿ الناسخ عمييا تكو 
إلى الخبر   ية(الخبر )الجممة  تجري قد أسند كممةفولو )عيناؾ تجري(، و وكذلؾ في ق إلى )الخمر(
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الشاعر يريد بذلؾ بياف سيطرة خمرتو عمى الشاربيف فيي تأسر القمب وتسمب الفؤاد،  إفّ  عيناؾ،
فالعيوف لذلؾ تظير حركة ،مب العيوف بقوة لمعانيا وضوئيا والسمب موضعو القمب، ولكنيا تس

عينيؾ  تتناسب وقوة التأثير فيي )تجري( والجرياف ىنا دليؿ التأثر بيا، ولو قاؿ الشاعر )فإفّ 
 عر لمشروبو.اعينيؾ محدقٌة( ،لما ظيرت القوة التي يريدىا الش شاخصة( )فإفّ 

، كذلؾ فعؿ مسمـ كميابصفات الجماؿ  كما جعؿ أبو نواس مف خمرتو كائنًا حيًا يتمتع
ولكنو لـ يكف بالمستوى الذي وصؿ إليو أبو نواس، وقد أسند الشاعر مسمـ لمجماد ما يسند 

 :(1)لؤلحياء وفي ىذا وقع التجاوز ومثاؿ ذلؾ قولو

  وُلْبسيا اإلزبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادُ     يا مف ماء ٍ حميّ 

نما ُحمي مف  صاحبة ُحمي ولكف أية ُحمي، فالخمر إنيا ليست حمي الذىب أو الفضة وا 
ألنو يفقدىا الحدة  ؛في نظر أبي نواس مف أف الماء ىو أشد أعداء الخمر الماء، وعمى الرغـ

المرغوبة، فإف الماء عند مسمـ يصبح زينة ليا وال يفقدىا خاصية مف خصائصيا، وكما ترغب 
ألنو مف أسباب زينتيا وكذلؾ في قولو)ولبسيا  ترغب بالماء رالخم المرأة بالحمي زينة ليا، فإفّ 

خاصة أنيـ  ،خر مف القماشآاإلزباد( ، فاألصؿ أف يقوؿ فمبسيا الحرير، والكتاف، أو أي نوع 
كانوا يحرصوف عمى أف تتزيف خمرتيـ بأبيى حمة في كأسيا، وىذا يشير إلى اىتماميـ بييئة 

لشاعر ىنا ىو الزبد الذي يزيف طواؼ الكأس، الكأس وكؿ ما يتعمؽ بو، ولكف المبس الذي أراده ا
عجاب شديد بيذا المشروب إكشؼ عف ييساىـ في بناء الصورة االستعارية، و  االنزياحومثؿ ىذا 

 الذي كاف رمزًا مف رموز الحضارة آنذاؾ .
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 الخاتمة

ى ذلؾ مف تكشؼ ىذه الدراسة عف عبلقة كؿ مف أبي نواس ومسمـ بالخمر وقد تجمّ 
 الدراسة. فياىر األسموبية التي تـ الوقوؼ عمييا خبلؿ الظو 

وقد ربطت الدراسة بيف الظواىر األسموبية واألبعاد الداللية التي انطمؽ منيا الشاعراف 
ثر ذلؾ في أفي تجربتيما الخمرية، فقد بّيف الفصؿ األوؿ دور التكرار في القصيدة الخمرية و 

 لو الشاعراف. الذي ىدؼمخمرية مع تعميؽ المعنى يقاع داخمي لإتحقيؽ 

ومف الظواىر التي حققت توسعًا دالليًا عند الشاعريف )التناص( وقد بّيف الفصؿ الثاني 
وبخاصة التناص األدبي الذي يعكس ثقافة جيدة لدى  ،أثر التناص في إثراء النصوص الشعرية

ي التعبير إيحائيًا عف ىذا يشير إلى رغبتيما ف يمييا التناص الديني ثـ التاريخي، ولعؿّ  ،الشاعريف
األفكار التي يريدانيا عف طريؽ ربط الدالالت المختزنة في ذاكرة الكممة بالدالالت الحالية التي 

 الكشؼ عنيا. اأراد

كما وقفت الدراسة عمى اإلمكانات التصويرية الجمالية في بناء الصورة مف خبلؿ الفصؿ 
نظامًا مف  وصفيافي لحمة العمؿ الشعري ب الثالث، فتجمت الصورة بطريقة بنائية عضوية تندغـ

العبلقات يضيء الحالة الشعورية واالنفعالية التي يمر بيا الشاعراف ،حيث أعادا تشكيميا في 
رؤى جديدة عكست واقع الحياة العباسية بكؿ ما فييا كما أظيرت أىمية التكامؿ بيف عناصر 

لحكي والقص ا بأسموبي بناءه الدرامي التصوير لتحقيؽ صورة كمية تغني المشيد الشعري وتغذّ 
 والحوار.

وفي فصميا األخير أظيرت الدارسة أثر التوسع الداللي في تحقيؽ جمالية النص 
بتجمياتو المختمفة، وقد لوحظ توظيؼ أبي نواس  االنزياحالخمري، وقد تحقؽ ذلؾ عف طريؽ 

ع ذلؾ بالمتمقي إلى البحث عف ، وقد دفمالبلنزياحات غير المألوفة في خمرياتيومسمـ بف الوليد 
في تقنيات عدة مف مثؿ التقديـ التأخير وااللتفات والحذؼ وبنية  وظيرالدالالت الكامنة وراءىا، 

 اإلسناد.

وىكذا فإف خمريات أبي نواس ومسمـ صورة لتجربتيما البلىية في الحياة، حيث عرضا 
اإلنسانية التي تعايش حالة البحث ا ىموـ الذات يا وخادمييا، وعكسيألوصافيا ومجالسيا وشارب
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بنظرتو  فييا تميزيالدائـ عف الراحة لتجدىا في نعيـ الكأس ولذاتو، وألبي نواس رؤية شعرية 
أبي نواس عالـٌ متعدد األبعاد؛ يعبر فيو أبو نواس  العميقة لمخمر والجوانب الكامنة فييا فخمر

قصيدة العربية، بؿ واقع مجتمعو الذي عاشو ير وثورة عمى الواقع، ليس واقع اليعف إرادة في التغ
آنذاؾ ،فخمرتو فنية، اجتماعية، سياسية، نفسية، أخبلقية؛ ألنو أراد لخمرتو أف تصور حضارة 
عصره فيي رمٌز مف رموز الحضارة، وىي ثورة عمى أصحاب الببلط الذيف كانوا زىاد النيار 

االجتماعية والسياسية وعدـ اكتراث  التي حصمت لو مف آالمو وومجاف الميؿ، وىي رمٌز ليموم
فوجد في خمرتو متنفسا لذلؾ، وىي في  ،الناس باألمور اإلنسانية التي شغؼ بيا أبو نواس

عف حب اهلل والراحة  و بحثاً ييتالنياية رمٌز لممعرفة والوصوؿ إلى الذات العميا، فكما المتصوؼ 
جييا مناجاة الصوفي لربو، ويخمع عمييا فينا ،عف الراحة مع خمرتو فالمخمور يتيو بحثاً  ،بقربو

لمتعة اعند مسمـ فقد كانت قريف  أما الخمر. البلىية بار المتصوفة عمى خمرتيـصفات خمعيا ك
قّدـ لموضوع ازدىر في وقد لنساء،وىي عنواف الحضارة المدنية، والمذة التي تحصؿ عند مبلقاتو ا

مواطف الجماؿ فييا، ولكنيا ظمت محافظة تمؾ الفترة كغيره مف الشعراء، فوصؼ خمرتو وبّيف 
ويمتع الفؤاد إلى جانب الممذات  ،عمى بصمتيا العامة في أنيا ذلؾ المشروب الذي يّسر النفس

ة أثر الثقافات الفارسية واليندية وغيرىا عمى ثقاف ،لذا فإف الباحثة ترى أنو باإلمكاف دراسةاألخرى
 لغة الجسد في بناء النص الخمري وداللتيا.،أو دراسة  الشاعر العباسي وعبلقتو بالخمر
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Abstract 

This study addresses the poetry of wine for both Abu Nawwas and Al-
Waleed according to the stylistic approach of language .This approach 
concentrates on the data of general linguistics and invests the various 
branches of language aesthetically and critically. The study will also 
touch upon the technical aspects of wine. 

      That it combines stylistic and technical study which is shaded with 
the person’s special study of its overall capacity of the text، its relations 

and forms .On the other hand، the stylistic approach reflects the word ، 
verbal ،phonetic and structural levels. It also has other stylistic 

properties. The result has been semantic purposes and aesthetic 
features. The poetic image and linguistics played a role that gave wine 
texts their vitality. 

   The study consists of four chapters and a conclusion: 

 The first chapter highlights the impact of redundancy on the texts 
of wine and how that relates to the psychological emotions of 
both poets . 

 The second chapter studies ”altanas”. 

Intertexuality which is a poetic technique that the poet’s himself 
conquers its present world through continuous contact with the 
past and ensuring the communication with the receiver who has 
broad knowledge that supports the text of wine and values it for 
both poets. 
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 The third chapter deals with the poetic image which expresses 
wine and symbolizes it in action. This image expresses the 
opinions  of both poets in relation to wine. 

They found in it a way to create an alternative world in which the 
forbidden is no more valid and communication with others will be 
achieved through what the two poets and especially Abu Nawwas 
consider salvation and purification of the human soul from its 
concerns. 

 The fourth chapter studies the removal phenomenon. 

Removal is the two poets technique to express the idea. For 
example، Abu-Nawwas wanted to get out of the ordinals and this 

helped him to beat Muslim. 

This is also because the letter focused on the traditions of Arabic 
poem while Abu –Nawwas  stayed a way from traditions. 

It was a feature of being away from language to achieve his aim 
and to express his ideology in life. 
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